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Lietuvos Vyčių So. Bosto
no 17-tą Algirdo kuopą, 
garbingai švenčiančią savo 
25-rių metų sidabrinį jubi
liejų, nuoširdžiai sveikina
me. Exelsior Algirdiečiai!

Komunistai Palaidojo 
Bendrą Frontą

Maskva, lapkričio 16, — 
Komunistų internaciona
las savo atsišaukime, lap
kričio 7 dieną, pasmerkė 
komunistų bendrą frontą 
ir dabar reikalauja visų 
kraštų komunistų vienytis 
pasaulinei revoliucijai 
“prieš kapitalistų ir impe
rialistų galybes”. Tame at
sišaukime pažymėta, kad 
Jungtinėse Amerikos vals
tybėse daugiau kaip pusė 
žmonių yra pavergtų. Ko- 
minternas pareiškė, kad 
nuo dabar bendras frontas 
reiškia visų kraštų komu
nistų vienybė. Amerikos 
Darbo partija ir sočiai - de
mokratų federacija pas
merkė komunistų siekius, 
pareikšdami, kad naciai ir 
komunistai eina ranka į 
ranką.

Vokieti ja Vėl Grąsina 
Britanijai

Berlynas, Vokietija, lap
kričio 16 — Vokietija va
kar atsakė j Britanijos lai
vyno admirolo kalbą, pa
reikšdama, kad nacių bom- 
biniai orlaiviai ir submari- 
nai “parodys Britams ką 
reiškia karas su Vokieti
ja”. Naciai sako, kad bom
bardavimas Shetland salų 
ir Britų laivyno bazių, tai 
tik “buvo pradžia” karo o- 
re prieš Britaniją.

Rusijos Kariniai Lėktuvai 
Virš Suomijos

Helsinki, Suomija, lap
kričio 16, — Kada Suomi
jos atstovai nutraukė de
rybas su Rusija, bolševikų 
laikraštis ‘Raudonoji žvai
gždė’ pasakė’ kad sovietų 
Rusija suras priemones iš
gauti savo reikalavimus iš 
Suomijos, išandieną Stali
nas jau pasiuntė karinius 
lėktuvus virš Suomijos te
ritorijų. Bet Suomijos ka
riuomenė tuojau pradėjo 
į juos šaudyti ir lakūnai 
buvo priversti grįžti į Ru
siją. Suomijos vyriausybė 
pareiškė: “Mes nepasiduo
sime Rusijos neteisin
giems reikalavimams”. So
vietų Rusija neišdrįstų pa
skelbti karą Suomijai, nes 
gerai žino verdančią revo
liuciją pačioje Rusijoje, 
bet gąsdinimais nori pri
versti ją pasiduoti bolševi
kų įtakai. Stalino laikraš
tis “Pravda” nurodo, kad 
Suomijai gali taip atsitikti 
kaip Lenkijai, bet drąsūs 
Suomijos žmonės nebijo tų 
gąsdinimų. Arba laisvai 
gyventi, arba už laisvę 
mirti...

Studentų Demonstracijos 
Prieš Nacius

Prague, lapkričio 16, — 
Du tūkstančiai čekų stu
dentų sukėlė demonstraci
jas prieš nacių valdžią, bet 
buvo policijos išvaikyti.
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Hitleris Paneigė Taikos 
Pasitarimus

Waterburio lietuvių klebonas kun. Juozapas Va- 
lantiejus mini 25 metų kunigavimo sukaktį. Šia pro
ga ir mums malonu prisidėti prie nuoširdaus šv. Juo
zapo parapijos džiaugsmo, kurs pasireiškia didingomis 
iškilmėmis, ruošiamomis lapkr. 19, Šv. Juozapo bažny
čioje ir puošnioje parapijos auditorijoje. Pamintyjus! 
apie Waterburio lietuvių gyvenimą, savaime ryškėja 
kilni kun. Valantiejaus asmenybė.

Gimęs Eržvilko parapijoj, jis atvyko Amerikon 
dar jaunas berniukas ir tuoj pradėjo rūpintis savo ap
švietimu, kurio tik pradžią buvo Lietuvoj įsigijęs. Trū
kumas lėšų ir nemokėjimas kalbos — tai du stambiau
si kliuviniai, kurie tuojau atsistojo skersai kelio. Bet 
jaunuolio būta ryžtingo ir — laimingo. Ryžtingumu 
jis nugalėjo mokslo sunkenybes, o laimė ar, tiksliau 
tariant, Dievų Apvaizda taip viską surėdė, kad jaunam 
studentui ir lėšų geradariai parūpino, ir Šv. Tarno mo
kyklos vyriausybė (Hartforde) išsiuntė darbštų mok
sleivį į Friburgo universitetą Šveicarijoj, kur mokėsi 
daug lietuvių. Tas atskleidė prieš jį naują pasaulį, su
pažindina su lietuvių katalikiška moksleivija ir, iš viso, 
pastatė jo pasaulėžiūrą ant aukštesnio, europinio ly
gio. Studentas - klierikas Valantiejus 1914 m. grįžo į 
Ameriką ir liko įšventintas į kunigus 1914 m. Trumpą 
laiką vikaravo Ansonijoj ir neilgai trukus buvo atkel
tas į Waterburį. Tais laikais ten klebonavo niekad ne
užmirštinas garbingas blaivybės platintojas kun. Pet
ras Saurusaitis. Jis blaivino ir švietė. Jau seniai buvo 
įsteigęs parapijos mokyklą. Tapęs jo vietoj klebonu, 
kun. J. Valantiejus tuojau pastatydino naują moder
nišką mokyklą su milžiniška, visam mieste ruimin- 
giausia ir puošniausia auditorija. Čia įsikūrė vienas iš 
stambiausių jaunuomenės švietimo centrų — ne vien 
tik Waterburio lietuvių jaunimo, bet ir visos Amerikos. 
Iš tiesu, reikia garbingo vyro, kad švietimo ir labdary
bės reikalą taip suprastų ir pajėgtų įvykdinti. Tokiu 
krikščioniškos kultūros nešeju yra kun. J. Valantiejus. 
Ilgiausių jam metų! K.

Meksika, lapkričio 16, — 
Žymus menininkas, Rive- 
ra, pareiškė, kad esą doku
mentaliai įrodymai, 
Stalinas dedąs visas 
tangas paimti į savo 
kas Meksikos valdžią.
ne tiek nori užgrobti Mek
siką, kiek sudaryti joje ko
munistų centrą iš kur būtų 
lengvai galima skleisti re
voliucijos idėjas į pietų A- 
meriką ir į Jungtinių A- 
merikos valstybes. Jis sa
ko, kad Stalinas žymi įtaka 
Meksikoje jau pasirodė, ir 
tas Amerikai sudarys dau
giau rūpesčių nekaip Eu
ropos karas. Amerikos ko
munistai taip drąsiai skel
bia, kad jie užims valdžios 
vietas, nes žino, kaip leng
va iš Meksikos bus pasieK- 
ti Ameriką. Į Meksiką yra 
sumarmėję visi žiaurieji 
Ispanijos komunistai ir jų 
įtaka esą nemaža. Rivera 
pasakė, kad sovietų Rusi
jos slaptoji policija atsiun
tė 300 savo agentų į Mek
siką... Tikrai Rooseveltui 

’ nereikėtų taip rūpintis ap
ginti Prancūzė ir Angli- 

• ją, bet apsaugoti Ameriką 
i nuo kaimyninės šalies.

Bolševikai Reikalauja Savo 
Valdžios Estijoje

Talinas, Estija, lapkričio 
16, — Sovietų Rusijos ka
riuomenė susikrausčius į 
Estiją, ir įsteigus savo sto
vyklas, pašalina iš tų vie
tų estus gyventojus, ūki
ninkus ir visus kitus. Jie 
reikalauja, kad Estų vy
riausybė duotų jiems teisę 
sudaryti savo valdžią, nes 
esą ir rusai gyvenantieji 
Estijoje nori būti po sovie
tų valdžia. Estijos vyriau
sybė atsidūrė sunkioje pa
dėtyje. Dvidešimts tūks
tančių ginkluotos Rusijos 
kariuomenės susigrūdo į 
jų šalį, ir dar nespėjo kojų 
sušilti jau reikalauja savi
valdos. Bet kaip dabar be
sipriešinti Stalinui ?

Latvijos Vyriausybė {sakė 
Svetimšaliams Išsikraustyti

Ryga, Latvija — Latvi
jos vyriausybė paskelbė 
patvarkymą, pagal kurį vi
si svetimšaliai turi išsi
kraustyti iš didesniųjų 
Latvijos miestų ir uostų i- 
ki gruodžio 15 d. š. m. Iš
imtis daroma tik tiems 
svetimšaliams, kurie gaus 
iš valdžios specialius leidi
mus.
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Rusijos Įtaka Pabaltijos 
Valstybėse

Berlynas, lapkričio 16. —

I

i 

I

I

New York, lapkričio 16, 
—Žurnalas "America” pra
neša, kad Amerikos katali
kiškų universitetų ir kole
gijų studentai balsavimais Vokietijos užsienių reika-
pareiškė pasipriešinimą A- lų ministras von Ribben- 
merikos įsimaišymą į Eu- trop pranešė Belgijos ir O- 
ropos karą, nes tas nesu
darė Europoje pastovios 
taikos. Penkiosdešimts 
vienas tūkstantis studentų 
dalyvavo balsavime.

landijos vyriausybėms, 
kad nacių vyriausybė ne
dalyvaus taikos pasitari
muose. nes Anglija yra nu
sistačius karą tęsti.

Dievo”. Jis atskyrė valsty
bę nuo Bažnyčios. Visų 
amžių Popiežiai skelbė, 
kad valstybė yra nepri
klausoma savo sferoje, tai 
yra istorijos faktas. Tik 
šių dienų tiranai tai panei
gia. Rusijos, Meksikos, Vo
kietijos diktatoriai tvirti
na, kad Bažnyčios reikalai 

galybę, yra valstybės reikalai. Dik-

Londonas, Anglija, lap
kričio 16 — Nuą pradžios 
karo Europoje nuskandino 
126 prekinius laivus. Vė
liausia nuskandino Lietu
vos du laivu: “Panevėžį” 
1607 tonų ir “Nidą” 945 
tonų. Lietuvos laivai plau
kė iš Anglijos su anglimis 
į Lietuvą. Spėjama, kad 
laivai užplaukė ant minų, 
kurių dabar yra labai daug 
Baltijos vandenyne. Laivai 
nuskendo ties Estija. Taip
gi nuskendo vienas Angli
jos ir vienas Graikijos pre
kiniai laivai. Žinios nepa
duoda. ar tų laivų įgulos 
išgelbėtos, ar nuskendo 
kartu su laivais?

New York, lapkričio 16, 
j —Amerikos komunistų va
das, Earl Browder, kalbė
damas Madison Square 

. Garden, pasakė, kad “Ka- 

. talikų Dvasiškija yra ga- 

. linga pajėga šioje šalyje, 
kuri darbuojasi sunaikinti 

. Amerikos papročius”. Vis- 

. gi komunistai pripažįsta
Katalikų didžią
Browder taip pat puolė Po- tatorių valstybėse Bažny- 
piežių Pijų XII. sakyda- čiai vietos nebėra. Jų šūkis 
mas, I
enciklika puola Amerikos valstybės; kitaip sakant, į jajs išgąsd'intų bolševikus, 
pagrindinį principą, bū- valstybės pavergimas Baž- Į Neseniai Rusijos bolševi- 
tent, atskyrimą Bažnyčios nyčios. Ar Rusijoj Bažny-:kai pasigyrė, kad kuomet 

, nuo valstybės”. Komunis- čia yra atskirta nuo vals-’kitose šalyse siaučia aud- 
tų informacijos dėliai rei
kia pasakyti, kad Katalikų 
Bažnyčia įvedė mintį at
skirti Bažnyčią nuo valsty
bės. Katalikų Bažnyčia pir
ma pasauly pareiškė, kad 

į valstybė yra žemiškoji į- 
; staiga, o Bažnyčia dvasinė 
ir abi skirtingos ir nepri-

i klausomos. Pirmiau, Ro
mos, ar Graikijos, ar žydų 
ar Rytų tautų pasauly, re
ligija ir valstybė buvo vie
nas ir tas pats dalykas, • 
nes tų tautų, pavyzdžiui, -Įg — Italijos diplomatai gąsdinti Belgiją ir Olandi- 
Romos ciesoriai buvo lai
komi dievais. ]" 
darė revoliucinę permainą:
“Atiduokite ciesoriui, kas Prancūzijos 
ciesoriaus ir Dievui, kas Prancūzai

Kaltina Suomiją Už Potvynį
Maskva, lapkričio 16, — 

Sovietų Rusijos laikraš
čiai kaltina Suomiją už 
potvyni šiaurės Rusijos 
dalyje. Bolševikai sako, 
kad smarkūs vėjai nuo 
Suomijos pakėlė Nevos u- 
pės vandenį ir užliejo Ru
sijos teritoriją. Mes žino
me, kad Suomijos kariuo- 

I menė nenugalėtų Rusijos, 
kad Jo Šventenybės yra: Vienybės Bažnyčios irbet nežinojome, kad ji vė- 
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tybės? Ne, valstybė paver- ros jr potvyniai jų tėvynė- 
gė ir sunaikino bažnyčias je nėra nieko panašaus, 
ir tikinčiuosius išžudė. Ko-jnes bolševikų “mokslo” 
munistai nežino, ką tas pažanga nugalėjęs gamtą, 
“atskyrimas” Bažnyčios | Bet dabar prisipažįsta, kad 
nuo valstybės reiškia. 1 Suomijos vėjų nesulaiko.

Italija Permato Vokietijos 
Pralaimėjimą

Roma. Italija, lapkričio j vietų Rusiją. Mėgino jis iš- 

permato Vokietijos pralai-; ją. pareikalavo, kad jam

Lietuvos Vyriausybė Rezignuo 
sianti

Kristus pa- mėjimą į metus laiko. Hit-įbūtų leista turėti lėktuvų 
" Įeris niekaip negali pulti ir laivyno stotis šiaurės ju

kas j Prancūzijos ir Anglijos, ros pakraščiuose ir taip 
x turi galingą pulti Angliją, bet tos vals-
tvirtovę. vadinamą Magi- tybės, kaip Suomija prieš 
not liniją, per kurią Hitle- Rusiją, taip jos prieš Hit- 
ris negali prasimušti. Jei-įlerį pasipriešino ir nenusi- 
gu jis ir mėgintų prasi- leido. Jos sutvirtino savo 
mušti, tai gal netektų mili-; kariuomenes ir nusistatę 
jono kareivių, bet ir prasi- išlaikyti neutralumą. O- 
mušęs per tą liniją atrastų landija iš sudarytų užtvan- 
galingą Prancūzijos ir An- kų paleistų vandenis ir taip 
glijos kariuomenę jo be- į užlietų žemės plotus, kad 
laukiant. Norėtų jis pran- vokiečiai negalėtų perva- 
cūzus pulti per Balkanų žiuoti. Ir nežiūrint per kur 

> mėgintų pulti 
tu prieš save italus ir so- Pr»nvuZUS ar anglus jam 

----------------------------------- I gręsia pralaimėjimas. Mū
šių atidėliojimas duoda 
progą Prancūzams ir An
glams stiprinti savo pozi
cijas, gi pačioje Vokietijo
je kyla žmonių nusistaty
mas prieš Hitlerį.

-

Taipgi pranešama, kad 
sovietų raudonarmiečiai 
apsistoję Alytuj, Prienuo
se, Gaižiūnuose ir N. Vilei-, valstybes, bet tuo iššauk- Hitleris 
koj. tų prieš save italus ir so- Prancuzus

Kaunas, Lietuva, lapkr. 
16 — United Press žinio
mis, dabartinė Lietuvos 
vyriausybė, kurios Dremie- 
ru yra gen. Jonas Černius, 
planuoja atsistatydinti. 
Kalbama, kad naująją vy
riausybę susidarys iš civi
lių žmonių. Šios žinios nė
ra patvirtintos mūsų ofi
cialių įstaigų. Tikimės, kad 
Lietuvos oficialės įstaigos 
mūsų spaudai prisius žinių. 
Dabar gali būti taip ir ne.
Dabartinėje vyriausybėje vo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis Radio i »»»»/» __ ” - 1 Ž —A 1 v V • J

Paryžius, lapkričio 16, — 
Prancūzijos katalikų laik
raštis La Croix rašo, kad 
sovietų įtaka Pabaltijos 
valstybėse, religijos atžvil
giu, bus pragaištinga. Iš 
keturių Pabaltijos valsty
bių tik Lietuva yra visai 
katalikiška šalis. Tas laik
raštis įrodo, kad Lietuvoje yra, rodos, penki genero- Grupės, kuri atvyksta iš tolimos lietuvių kolonijos (a- 
yra du milijonai katalikų, i lai. ,pie 300 mylių kelias).

šeštadienį, lapkričio 18 d., š. m.. 2 vai. po pietų į- 
vyks Darbininkų Radio programa, kurią išpildys švč. 
Trejybės lietuvių par. (Newark, N. J.) Radio Grupė, 
vadovaujant dain. A. Giedraičiui. Prašome pasukti sa- Popiežius Pijus XII Lie

tuvą pavadino krikščiony
bės tvirtove Europos Ry- 

• tuose.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
BOLŠEVIKAI IŠNIEKINO

AUŠROS VARTUS
Vatikanas, lupk ibio 16, 

Laikraštis "Osscrvalorc 
Romano” praneša, kad so
vietų Rusijos bolševikai į- 
siveržę į, Vilnių 
Aušros Vartų 
Švenčiausios pu 
sur iškabinėjo 
vas ir Lenino 
Gi Leii Rijoje 
šaudo kunigus n 
sius, bažnyčias i 
kas Įstaigas uždaro 
jas sudegina.

Socialistai Pasmerkė Hitle
rio - Stalino Sutartį

išniekino 
i Panelės 
veikslą, vi
sa vo vėlia- 
pa veikslus, 
bolševikai 

r tikinčiuo-

Mirė Mykolas Sleževičius '

* ILietuvių spaudos žinio
mis, Kaune, Lietuvoje mirė 
adv. Mykolas Sleževičius, 
valstiečių - liaudininkų va
das, buvęs antrojo Lietu
vos ministrų kabineto pir
mininkas. Mykolas Sleže
vičius gimė 21 d. 
7881 
myj, Raseinių apskrityj.

DARBININ

I

Detroit, Mich., lapkričio 
16 — Vakar Cadillac kryž
kelėje įvyko CIO narių ma
sinis susirinkimas, kuria-

2

_ —f

Sovietą Bedieviai Bijosi
Tikybos Atgimimo

New York — Pereitą sek
madienį. Cai negie Hali į- 
vyko socialistų viešas mi
tingas. kuriame dalyvavo 
apie 1.000 žmonių. Kalbė
jo Aleksandr Kerensky, 
buvęs tuoj po revoliucijos pradėjo duoti pranešimus 
Rusijos prezidentas ir kiti. 
Kalbėtojai pasmerkė so
vietui Rusijos komunistų 
komisarus dėl susibičiulia
vimo su naciais. Labai ne-

Maskva, lapkričio 16. — 
Sovietų Rusijos bedievių 
laikraštis "Ant ii eligios- 
nik”. susi: ūpino. kad karas 
nebūtų proga tikybos atgi
mimo Rusijoje. Jis rašo, 
kad tokiose sąlygose tiky
binis sąjūdis atsinaujina. 
“Kur įeina vargų, ten įeina 
tikyba".

Vatikano laikraštis "Os-
Romano apie 
"Rusijos bedie- 

naujo nepasako, 
igus yra nedė- 
vūrimas; ir daž- 

a- 
ir

servatere 
tai sako: 
viai nieko 
Tiesa, žmc 
kingas sut
nai žemiškoji 
skatina jį : 
prie Dievo, 
kvs pilnos

■ nusilenk’ 
tvėrėjui, 
neįrodo, 
laimūs 
reikalą, 
gva yra 
da žmog 
nereikia 
kas yra 
Rusi j< >s 
skelbė, 1 
ir nusiimi 
bai apsivv 
viena ties 
sunaikinti

• 1

'r

lik Į 
pane 
rus ir

rodo,
o*t į Į

ano.
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Vokiečiai Nuskandino Angli
jos Didžiulį Laivą

Kaunas — Lietuvos vo
kiečių laikraštis “Deutsche 
Nachrichten fur Litauen” 
įdėjo vokiečių Kulturver- 
bando atsišaukimą į Lietu- i 
vos vokiečius, kuriame sa-į 
koma, kad 35,000 Lietuvos 
vokiečių evakuacijos klau
simas dar nesąs paaiškė- 
jęs, dėlto prašoma vokie- , v n ,it: .. j. .. . . . ..labai daug per savo 25 kumga-cių nesijaudinti ir palaukti1 b

' autentiško Kulturverban- 
do pranešimo, kurs, reika
lui paaiškėjus, tuojau bū
siąs paskelbtas.

Kun. J. Valantiejus 
25 m. Kunigu

Lapkričio 19, kun. J. Valan- 
■ tie jus mini savo kunigystės si
dabrinį jubiliejų. 25‘metai, tai 
netrumpas laikotarpis. Jis tam
pa ilgu, jei daug jame yra nu
veikta. O gerbiamas Jubiliatas

Sovietų Raudonarmiečiai 
Jau Įžygiavo Į Lietuvą

ius gimė 21 d. vasario Kaunas, Lietuva, lapkr., sln‘si sustrinatmas auna- 
2 m. Dremliu vienkie- 16 - Antradienį, lapkr. 14 dalyvavo apie 45 tuks- 

d. į Vilnių atvyko 100 so-Ganciai darbininkų, taip 
vietų Rusijos karininkai, i kuriM ir Chrysler korpora- 
kurie yra skirti vadovauti ci.J°is .st^|^uo 
atvykstančiai į Lietuvą so-

i vietų armija.!, kaip kad bu- į 
vo numatyta sutartyje Lie
tuvos ir sovietų Rusijos, j 

, Sovietų Rusija turės 20,1 
000 raudonarmiečių Lietu
voje. Kaip jau žinome, su
tartyje pasakyta, kad tai 
daroma saugumo tikslais. 
Bet ką jie saugos?

Žydai Sega Iš Suvalkų 
Krašto Lietuvon

Klaipėdos radio stotis, 
kuri iki šiol pertransliuo
davo tik Karaliaučiaus ra
dio programą vokiškai,

ninkai. CIO vadai pareiškė, 
kad keturi milijonai darbi
ninkų remia automobilių 
industrijos darbininkų I 
streiką.
r •

Suomija Nutraukė Derybas 
Su Rusija

ir lietuviškai. Pranešėjas, 
sprendžiant iš balso, yra 
tas pats, kurs rugsėjo mė
nesį pranešinėjo lietuviš
kai iš Varšuvos radio sto-

palankiai atsiliepė apie so- ties, kurią įsirengę vokie- 
vietų Rusijos ambasadorių čiai užimdami Varšuvą. — 
Omansky. kuris esą buvęs Atvyksta iš Klaipėdos į 
Amerikoje sovietų žvalgy- Kauną pasakoja, kad vo- 
bos pareigūnas. Socialistai kiečių tvirtovės komen- 
sako. kad Jung. Valstybių danto įsakymu nuimti visi 
valdžia turėtų padaryti ty- pakrantės artilerijos pa- 
rinėjimą, ir jeigu sovietų būklai ir išvežti į Vokieti- 
atstovas yra buvęs žvalgy- ją. Kaikur esą net išąrdy- 
bos agentas, tai jis turėtų tos betoninės platformos 
būti prašalintas. patrankoms įtvirtinti.

RUSIJA PUOLA TURKIJĄ- 
AMERIKĄ

Maskva. lapkričio 16. —' 
Sovietų Rusijos laikraštis 
"Pravda", puola Turkiją, 
^akydamas, kad ji norį ati
traukti sovietų Rusiją nuo 
Vokietijos. Turkijos laik
raštis "Ankara Times” ra
šė. kad Hitleris ir Stalinas 
tariasi pasidalinti Balka
nų valstybes ir Indiją. Jis 
sako, kad Stalinas sutinka 
Hitleriui Pavesti Balkanus, 
o Hitleris jam pažadėjo pa
galbą užgrobti Indiją. Sta
linas seniai godžiai žiūri i 
Indiją. Sovietų Rusijai 
toks Turkijos laikraščio 
a’ 
j;
»•(

i

Rusijos komunistai ner- 
vuojasi? Ar ne dėl to, kad 
jiems bus sutrukdyta už
vesti tose šalyse savotišką 
"nepriklausomybę”?

✓

Sovietai Per Radio Puota
Suomius

So vietų 
ks Turkijos 
rašymas nepatiko. Rūsi
ui puola Ameriką už ka

ti ginklu pardavimą An
glijai ir Prancūzijai. Ji sa

ko. kad Prancūzija. Angli
ja ir Amerika yra susita
rusios išlaikyti Balkanų 
valstybių nepriklausomy
bes ir kontroliuoti Darda- 
nelius. Mums komunistai 
sako, kad Rusija trokšta 
visų tautų laisvės ir nepri
klausomybės. Tai. jei Ame
rika padės mažoms tau- 

nepriklau-

J

Londonas, lapkričio 16.—
Vokiečiai nuskandino An
glijos karini laivą, bet 70 
žmonių buvo išgelbėta. Du 
žvejai savo laivais išgelbe-. toms išlaikyti 
jo jūreiviu

; vimo metus nuveikė. Jis pastatė 
gražią parapijinę mokyklą — iš 
lietuviškų Amerikoje mokyklų 

■ Waterburio yra gražiausia. Jam 
Į jaunimo auklėjimas rūpėjo ir

Kaunas - Susisiekimo ; ™pi la“ausiai- •>* «P»<* artis- 
ministerija nutarė Vii-1D‘e™ nayĮ“šv-Juoz“'

• ?. . • t • a. po par. baznvcią. Puikiai veda irniaus grįžimui prie Lietu- \ y . ,
VOS paminėti išleisti pašto tvarko parap.jos reikalus. Para- 
ženklus, kuriems projek-1p,J“ skoįa tlrpsttka,p pavasa' 
. - v. ry,e sauiutes sūdomas ledas.; tas jau paruostas. i , .________ ; Neperdeaant galima pasakyti.

Numatomi Lietuvoje lik-' 
viduoti ir išparceliuoti sa
vanoriams ir mažaže
miams valdžios iki šiol lai
kytus pavyzdinguosius ū- 

j kius ir tų privačių savinin
kų, kurie tuos ūkius nepa- 
vyzdingai vedė, paliekant 
savininkams įstatymu nu
matytą normą.

ja yra geriausiai visa kuo aprū- 
i pinta.

Gerbiamam Jubiliatui per tuos 
; 25 metus netik rūpėjo materia- 
; lis parapijos stovis, protinis 
vaikelių auklėjimas, bet ir dva- 
nis parapijiečių stovis.

Užėmęs parapijos vadovybę ir 
pamatęs, kad vienam per sunku 
dvasiniai parapijiečių reikalai 
aprūpinti, tuoj vyskupo prašo 
atsiųsti pagelbininkus. Šiandien 

, taip dvasiniai išauklėjo parapi- 
‘ ją. kad joje gražiausiai gyvuo
ja įvairios bažnytinės draugijos, 
sodalicijos ir tt. Nerasi Ameri
koje lietuvių parapijos, kur taip

Helsinki, Suomija, lapkr.
16 — Suomijos delegacija 
nutraukė derybas su so- 

i vietų komisarais Maskvo
je ir grįžo atgal. Sovietų 
komisarų reikalavimai 
suomiams nepriimtini, nes 

I juos priėmus būtų pažeis- 
j ta Suomijos nepriklauso- 
i mybė. Labai abejojama, 
kad derybos būtų atnau
jintos. Sovietų spauda 

i žiauriai puola suomius ir 
‘ grąsina ginklu. Bet sovie- 
: tai greičiausia bijos pradė
ti karą. Jie bandys smaug
ti Suomiją ekonominiai.

Sovietai sutraukė rau
donarmiečius prie Suomi-

Vokietijos naciai ruošiasi ■ jos rubežiaus. Sovietų ka- 
dar daugiau žydų išvyti iš1 ro orlaiviai lekioja Suomi- 
Vokietijos į Lietuvą. Lietu
va pereiškė protestą Vokie- nenusigąsta. Jie priešorlai- 
tijai dėl Klasinio žydų viji- vinėmis kanuolėmis šaudo 
mo į Lietuvą.

I

Kaunas, Lietuva — Pra
nešama, kad Lietuva priė
mė apie pusantro tūkstan
čio žydų, kurie pabėgo iš 
Suvalkų krašto, kuris Vo
kietijos ir sovietų Rusijos 
sutartimi prijungtas prie 
Vokietijos. Suvalkų kraš
tas yra grynai lietuvių že- 
jnės.

Sakoma, kad ir daugiau 
žydų yra atbėgusių iš Vo
kietijos. Žydų antplūdis 
sudaro sunkią naštą Lietu
vai. Jau dabar gal bus apie 
400,000 žydų Lietuvoje.

■ jos padangėje. Bet suomiai

, Žiniomis iš Lazdijų, iš a-
1 napus demarkacijos lini
jos, t. y. iš tos Suvalkų da
lies, kurią šiuo tarpu yra 
užėmę vokiečiai, atvykę 
žmones pasakoja, kad vo
kiečių karininkai pradėję
gana mandagiai elgtis su gražiai viskas būtų suorgani-

: vietos gyventojais ir pa- zuota ir tvarkingai gražioj har- 
—r— --- ----monjjoj veikiama. Tai gerb. Ju

biliato nuopelnai.
Kun. J. Valantiejus, Jubilia

tas, yra nepaprastai malonaus 
būdo, taktingas veikime, pamal- 

I _ .......

reiškią, jog jie čia esą tik 
laikini svečiai.

Mąskva, Rusija, lapkr. 16 
— Sovietų radio ir spauda 
griežtai puola Suomiją už' 
tai, kad jos atstovai nesu
tiko pasirašyti sutarties. 
Sovietų komisarai dar la
biau supyko, kada Suomi
jos vyriausybė konfiskavo 
komunistuojantį laikraštį 
“Soikhtu”, kuris labai pa
taikavo sovietams. Sovietų 
komisarai sako, kad Suo
mijos vyriausybė patai
kauja valdančiai klasiai, 
kuri yra priešinga sudary
mui normalių santykių 
tarp Suomijos ir Sovietų 
Rusijos.

Sovietų komisarų kalbos 
ir straipsniai taip griežti, 
kad atrodo, jog bile kada 
gali atsirasti rnisterišlms

somybes. tai kurių galų ir nežinomas submarinas 
Suomijos vandenyne, dėl 
kurio sovietai gali griebtis 
karinių žygių, kaip jie pa
darė su Estija.

Maskvoje spauda ir ko
misarai sėja keršto sėklą 
Suomijos ir Rusijos masė
se. Bet suomiai nenusigąs
ta. Suomijos užsienių mi
nistras. delegacijos pirmi
ninkas Paasikivi sako, kad 
tauta gali atlaikyti spaudi
mą.

sovietų orlaivius.

LIETUVOS “ELTOS” ŽINIOS

Kaunas — Spalių 14 d. 
Seimas specialiame posė
dyje, po užsienių reik, mi
nistro Urbšio pranešimo, 
trims atstovams išsitarus, 
vienbalsiai ratifikavo Lie- 

. tuvos sutartį su Sovietų 
Sąjunga. Respublikos Pre
zidentui patvirtinus, su
tartis įsigaliojo. Spalių 16 
d. Kaune įvyko formalus 
ratifikacijos dokumentais 
pasikeitimas.

I 
!

LIETUVON 
Per

DARBININKO
Laivakorčių

VAŽIUOKITE

I

Raud. Kryžiaus žiniomis, 
Lietuvoje yra apie 14,000 
internuotų lenkų karių ir dus. uolus darbe. Jis tikrai yra 
apie 2,000 pabėgėlių civilių. Alter Christus. Amerikos iietu- 
Jiems išlaikyti reikia ne- viams daugiau reikia tokių ku- 
maža lėšų. Iki Šiol iŠ už- nigų. Tada mums nereiks aima- 
sienių gauta tam reikalui nuoti apie Amerikoje lietuvių 
73,000 litų pinigais ir Zene- ištautėjimą.
va ir Švedija yra pažadėję Nuoširdžiai sveikinu Gerbia - 
atsiųsti drabužių. Taip pat mą Jubiliatą sulaukusį 25 m. 
yra pažadėję padėti Skan- Kristaus Vynuogyno darbuotė- 
dinavijos, Belgijos, Olan- je. Lai Dievas teikia Jums, bran
di jos, Estijos, Jugoslavi- gus kun. Juozapai, gerą sveika- 
jos ir Jungtinių Valstybių tą ilga amžių. AD MULTOS 
Raudonojo Kryžiaus drau- ANNOS. Kv.n. P. Juškaitis. 
gijos. ----------------------------------

i
I
i

i

—
! siu laiku bus paskirti vir- 
! šalčiai iš vietos lietuvių. — 
Kol bus sutvarkytas pilie
tybės klausimas, sieną su 
Sovietų Sąjunga saugos 
kariuomenė, o administra
cijos liniją — pasienio po
licija. Vėliau pasienio poli
cija bus perkelta į Sov. Są
jungos pasienį.

Vilniaus krašto valdyto
jas bus dabartinis ministe- 
rio pirmininko pavaduoto
jas min. K. Bizauskas, Vil
niaus miesto ir apskrities 
viršininkas — dabartinis 
Panevėžio apskr. Virš. ats. 
pulk. Jonas Šlepetys, Vil
niaus policijos vadas — 
buvęs pasienio policijos 
laivyno vadas Remeikis. 
Vilniaus apygardos pra
monės inspektorius bus lig 
šiol buvęs Kauno pram. in
spektorius inž. Sasnaus
kas, kuriam pavesta ir kai
nų priežiūra Vilniaus mies- 

i te.

i
I

Kaunas — Dar neoficia
liomis žiniomis, pilietybė 
Vilniaus krašto gyvento
jams numatoma sutvarky
ti sekamai: Kas gyveno 
Vilniaus, mieste ir krašte 
iki 1920 m. liepos 20 d., tas 
turi teisę gauti vietos gy
ventojo pažymėjimą; vė
liau tokiam gyventojui bus 
išduotas Lietuvos valsty- ■ 
bes piliečio pasas. Pasas j 
neduodamas tuojau, ka-Į Kol baigsis Europos ka
dangi neužilgo visos Lietu- ■ ras, numatoma Kauną pa- 

, vos piliečiai gaus visiškai j likti ekonomine ir adminis- 
naujus pasus. Visi tie, ku-įtracine sostine, o Vilnių 
rie iki 1920 m. liepos 20 d. padaryti reprezentacine ir 
negyveno Vilniuje ir Vii- kultūrine sostine. Dėlto į 
niaus krašte, bus laikomi i Vilnių tuo tarpu bus per- 
svetimšaliais ir gaus laiki- keliamos tik kaikurios į- 
nus leidimus gyventi Lie-' staigos arba jų dalys, žy- 
tuvos teritorijoje.

Patiriama, kad visas Vil
niaus kraštas bus padalin
tas į 20 valsčių: 

j Dūkštas, Ignalinas, Ne
menčinė, Paberžė, Riešė 
Maišiogala, Naujoji Vilni
ja, Trakai, Rudamina, Me
dininkai, Turgeliai, Šalči
ninkėliai, Rūdiškės, Valki- 

j ninkaią Varėna II ir Eišiš- 
I kės. Valsčiai turės po 1800 
,— 2000 gyventojų. Kiek
vienam valsčiuj artimiau-

į

I
I

----------- paklausimą dėl Anglijos
Grąžinamasis Lietuvai prekybos santykių su Esti- 

Vilniaus krašto plotas turii ja, Latvija ir Lietuva, pre- 
6,880 ketvirtainius kilo- kybos ministeris Stąnley 
metrus ploto, tuomi visos atsakė, kad britų vyriau- 
Lietuvos plotas dabar pa- sybė yra susirūpinusi su 
didėja 12,9 nuošimčiais ir i minėtomis šalimis palaiky- 
sudaro viso ploto 60,120 ti prekybinius santykius, 
ketv. klm. — Apskaičiuo-: kiek aplinkybės leis, 
jama, kad Lietuvai grąžin-j -----------
toje Vilnijos dalyje bus a-; Spalių 1 d. Lietuvoje bu- 
pie 200,000 hektarų miško, vo 59,393 įregistruoti radio 
kurs tuojau bus suskirsty- abonentai. Per paskutinius 
tas urėdijomis ir girininki- 3 mėnesius radijo abonen- 
jomis, kurių administruoti tų padidėjo 1,494. 
skiriami 9 miškų urėdai ir 
8 girininkai.

i Žiniomis iš Berlyno, Vo- i 
kieti jos vyriausybė rengia- Į 
si pertvarkyti savo ekono- 

! minius reikalus su Baltijos 
valstybėmis, iš kurių tikisi 

I importuotis daugiau že
mės ūkio produktų. — Bri
tų žemuosiuose rūmuose į

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai de! visokių reikalų.

l

miausios švietimo ir kultū
ros bei meno įstaigos, o 
Kaune pasiliktų vyriausy- 

Smalvos, bė, administracinės įstai
gos ir krašto ekonominiai 
centrai. Karui pasibaigus 
visos įstaigos būtų perkel
tos į Vilnių, kur tada teks 
pradėti didelę statybą, ku
ri karo metu nėra įmano
ma.

Patiriama, kad Vilniaus j 
miestas atgaus savo senus I 
lietuviškus vardus.

į SV. JONO EV. BL. PAHALPINE3 
DRAUGIJOS VALDYBA

’ Pirmininkas. Juozas Svagždys,
i 601 6th SU, So. Boston, Mass.

16 tVinfield St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. Jonas Glineckis,

5 Thorr.as Pk., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth St., So. Boston. Ma.'.a 
Maršalka. Jonas Zaikis,

7 Winfield St., So. Boston, Mass. 
Iždininkas, Andrius Zaleskas.

702 Fifth St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią. nedėldienį kiekvieno mėnesio. 
2 vai. po pietų, Parapij>s salėj. 402 
E. 7th St., So. Boston. Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1258
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.

564 E. Broa<iway. So. Boston. Mass. Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 
l Prot. Rašt. — Ona Ivaškicnė.
| 440 E. Sixth St. So. Boston. Mass.

Fin. Rašt. — Marijona Markonintė,
4115 Washington St.. P.osiindale,

TeL Farkway 0558-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

105 West 6th St.. So. Boston. Mass.
. rvarkdare — Ona Mizgirdienč, 
| 1512 Columbia Rd., So. Boston.

Kasos GI.—Marijona AukštikalrJcnė,
111 H St, So. Boston. Mass.

draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą, utarninką mėnesio. 7:80 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitSs
pas protokolų raštininkę.
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Milžinas Nedrįsta Užkabinti

Suomijai nenusileidžiant, Stalinas mėgina ją nu
gąsdinti. Sutraukė keletą divizijų į jos pasienį ir daro 
ten tokius manievrus, tarsi iš tikrųjų būtų pasiryžęs 
finus pulti. Orlaiviai skrajoja, artilerija šaudo (į orą), 
eilės raudonarmiečių kariškoj rykiuotėj, atkištais dur
klais bėgte bėga pirmyn ir prie pat sienos — sustoja. 
Viskas daroma kaip karo metu, tik trūksta vieno daik
to — atakos. Stalinas gąsdina, švytruoja kardu, bet ne
puola. Kodėl? Juk sovietai turi 170 milijonų gyvento
jų, finai nepilnai 4 milijonus. Nykštukas prieš milžiną. 
Bet nykštukas vieningas ir ryžtingas, gi milžinas stovi 
ant molinių kojų.

Dar carų laikais Rusiją vadinta milžinu ant moli
nių kojų. Didžiojo karo metu pasirodė, kad tai nevisai 
buvo teisinga. Rusija, tiesa, galų gale susmuko, bet tai 
tik pasidėkojant bolševikų agitacijai, kuri suardė jos 
armiją. Bet prieš žlugsiant ji sudavė vokiečiams daug 
stambių smūgių, kurie pagreitino jų pralaimėjimą. Da
bar Rusija kur kas silpnesnė negu carams bevaldant. 
Svetimtaučiai su kažkokia baukštinga pagarba iškelia 
raudonosios armijos skaičių iki kelių milijonų gerai iš
lavintų ir apginkluotų kareivių. Sovietų vyriausybė to 
neužginčyja, nežiūrint, kad jai prikaišiojama milita- 
rizmą. Ji tik tiek atsako, kad stipri armija reikalinga 
revoliucijos laimėjimams palaikyti. Dėl pačios armijos 
pajėgumo sovietai tik didžiuojasi.

Tačiau tikrovėje raudonoji armija ne taip jau 
baisi. Ji susidaro iš kokių 800,000 kareivių, milžiniškoj 
didžiumoj jaunų kaimiečių, kurie atitarnavę 11 mėne
sių, eina atsargon. Tai “revoliucinė milicija”, kurią vi
somis priemonėmis (nesėkmingai) bandoma sukomu- 
nistinti. Jos drausmė prasta, nes karininkai bemaž to
kie pat “tovariščiai”, kaip ir eiliniai. Jos dvasia labai 
neaiški, taigi dėlto ir jos skaičius gerokai apribotas: ji 
per puse mažesnė už baisingą sovietų policiją, kuri va
dinasi GPU (Gosudarstvennoje Političeskoje Učrežde- 
nije).

GPU skaičius labai didelis — pusantro milijono 
gerai apginkluotų karių ar, tiksliau pasakius, žandaru, 
kurių pareiga — malšinti, “kontr-revoliuciją” žmonė
se ir pačioj raudonojoj armijoj. Jei kiltu rimtas karas, 
kuriame rusams tektų grumtis su kokiais 500.000 prie-, 
šų. tai sovietai atsirastų sunkioj padėty. GPU kariauti j 
neis — jiems užteks darbo namie. Gi mobilizuoti perdi-1 
dėlę raudonąją armiją pavojinga: nežinia, kur iosį 
smūgiai gali nukrypti. Štai dėlko sovietai Suomijos 
nepuola. K.)

v •

Mūsų Aušros Vartai
Išėjus iš Vilniaus geležin- pro Aušros Vartus ir turė- 

kelio stoties, buvusiąja Ko-' jo pasitraukti. Vėliau var
le jowa gatve einant deši-; tų skaičius didėjo, praplė- 
nėn, galima prieiti Aušros čiant ir stiprinant mūrus. 
Vartų gatvę, kurioje yra Rusas 1799 — 1802 m. 
garsioji Šv. Teresės vardo griovė tuos mūrus, tai tik 
bažnyčia ir šalia jos vir- Aušros Vartų nelietė, dėl 
šum gatvės Aušros Vartai reiškiamos pagarbos jau 
Motinos paveikslu. Aušros stebuklais minimo paveik- 
su Stebuklinguoju Dievo slo.
Vartų koplyčia yra klasi-! Kad paveikslas atsirado 
nio stiliaus, pastatyta ant su vartais ir jo vardu pa
vartų, pro kuriuos praei- vadintas liudija ir Brauno
nantieji nusiima kepures, j ir Hogenbergo atlasas, ku- ■ 

Seniau aplink Vilnių bu- ris turi Vilniaus miesto at-, 
vo panašių net devyneri vaizdą “Vilna, Lithuaniae 
vartai, bet kai miestas išsi- Metropolis”, gamintą 1550 
plėtė pasiliko tik šitie. Mū- m. Čia ir įdėtas Aušros 
rus apsupti miestą pradėjo Vartų vaizdas.
1503 m., kai miestelėnai, Senovėje šie vartai buvo 
buvo įbauginti totorių, tų vadinami Krėvos (brama 
laikų įsiverženčių net prie Krewska) paskui Medi- 
pat Vilniaus. Mūras buvo ninku (brama Mednicka), 
baigtas tik 1523 m. su pen- todėl, kad kelias iš šių var- 
kiais bromais — vartais, tų vedė į Krėvės ir Medi- 
Viename šių vartų ir buvo ninku pilis. Tik vėliaus 
pakabintas Panelės Šven-j (nuo 1594 m. Vilniaus mie- 
čiausios paveikslas. Pada- sto aktuose) jie vadinami 
vimas paduoda, kad toto- Aštrioji bromą, lotyniškai 
riai buvo užpuolę Vilnių, j Portą acialis, lenkiškai Os- 
bet negalėjo prasimušti tra Brama. Aštrioji pava-

•T

dinta ne dėl išvaizdos, bet 
dėl miesto dalies, ar prie
miesčio vaizdo, nes šis 
miesto galas buvo siauru
tis, kaip aštrigalis. Delko 
vadiname dabar Aušros 
Vartai, dar neišaiškinta. 
Nebent dėlto, kad jie ry
tuose, arba nuo Aušros 
žvaigždės pavadinimo Pa
nelei Švenčiausiai. Kiti kal
ba, kad vardas išsivystė iš i 
— Aštrieji Vartai (kaip; 
ligšiol vilniečių vadinami).

Stebuklingasis Švenč. P. 
Marijos paveikslas yra ita- ( 
liško renesanso darbo, tu-j 
rįs 2 metrų aukščio ir pus-1 
antro pločio. Dievo Moti
nos drabužiai jame padary
ti iš paauksuoto sidabro, o 
galvą supa sidabrinė aure
olė. Prie paveikslo yra apie 
14,000 sidabrinių ir paauk
suotų votų, čia sudėtų kaip 
padėkos ženklų už patirtas 
malones. Ant koplyčios 
sienų nuo seno buvo lietu
viškas vytis ir lotyniškas 
parašas: “Mater Misericor- 
diae, sub tuum praesidium 
fonfugimus”. Tik lenkai 
vytį pakeitė ereliu, o loty
nišką parašą taip pat nulu
po ir pakeitė lenkišku.

Iš kur atsirado ir kas pie
šė paveikslą nėra žinoma. 
Iš Vilniaus Karmelitų už
rašų žinome, kad vienuo
liai Karmelitai perėmė iš 
miesto paveikslą globoti 
nuo 1626 m. Karmelitai ra
do paveikslą įmūrytą var
tuose su langinėmis. Prie 

i jo prieiti galima buvo laip
teliais ir balkonu. Vėliaus 
tik 1671 m. Karmelitai pas
tato medinę koplyčią, kuri 
sudegė 1715 m., bet pa
veikslas buvo išgelbėtas ir 
padėtas Šv. Teresės bažny
čioje. Po gaisro pastatyta 

i mūrinė koplyčia, į kurią 
paveikslas buvo iškilmin
gai perneštas 1719 m. Toji 
koplyčia ir dabar stovi; 
1829 koplyčia atnaujinta, 
1839 — 1840 metais greta 
koplyčios pastatyta erdvi 
galerija, nuo gatvės į ant
rą aukštą ir aptverta stik
line siena, kur silpnesnieji 
gali klausyti šv. mišių. 
1927 m. vėl koplyčia buvo 
atremontuota.

Paveikslas stebuklais bu
vo garsus jau 1671 m. kai 
jį pernešė į medinę koply
čią. 1707 tėvas Hilarius sa
vo Historijoje paduoda 
stebuklų aprašymą. Hila- 
riono Relacija tvirtina, kad 
1671 — 1761 m. 17 stebuk
lų buvo dokumentuota. 
Tūkstančiai votų liudija 
patirtus stebuklus. Nuo 
1765 m. garbina ją giesmė
mis. 1773 m. popiežius Kle
mensas XTV teikia atlai
dus meldžiantiems prie pa
veikslo. Pamaldumas prie 
paveikslo plito ne tik Lie
tuvoje ir Lenkijoje, bet ir 
užsienyj. Dabar Paryžiuje 
Saint Severin bažnyčioje 
yra paveikslo kopija, ku
rios viršuje figūruoja Vy
tis ir Erelis.

Karmelitai turi daug gie
smių prie Aušros Vartų 
(lenkiškai). Šiose giesmė
se Panelė Švenč. yra gar
binama kaip “Didi apgynė
ja Gedimino miesto”, “Sos
tinėje reziduojanti Išmin- viams. Ji išgelbėjo Lietu- įtaisytos, kad jos atsimu- 
ties Skrynia”, ir kaip “Len- vą nuo pražūties ■ ----- i.;.*,
kų Karalienė, Lietuvos Ku- rių užpuolimo, 
nigaikštienė”.

Dėl paveikslo 
daug ginčių tarp lenkų ir išvadavo Vilnių. Jinai grįžo jau užsidega 
rusų. Rusai norėjo jį pasi- pas savo vaikus. Sveika bomboje “

viai pilnai suprato momen
to begalinę svarbą ir tik 
maža dalelė savo šventą i 
tautinę pareigą atliko; toli 
gražu dar ne visos koloni
jos surengė prakalbas ir 
aukomis prisidėjo nrie di
džiojo reikalo. Subruski- 
me!

Praėjusią savaitę Vil
niaus gelbėjimui per AL- 
RK Federaciją gautos šios 
aukos:

Brooklyn, N. Y., Fed. ap
skričio — $143.00; Chica- 
go, UI., Fed. apskr. — $48. 
37; Pittsburgh, Pa., Fed. 
apskr. — $25.00.

Viso su vajaus metu pa
skelbtomis aukomis ligšiol 
šiam tikslui per Federaci
ją įėjo $1,605.30.

1 Tad —
‘Ženkim žygin, broliai, sesės, 

Neškim Vilniui viską, viską!”
Leonarda# Šimutis,

Federacijos Sekr., 
2334 S. Oakley avė., 

Chicago, III.

I 
I

iš-Mes, lietuviai, per devy- Tėvynėje sėkmingai 
nioliką m. dainavom: “Mes saugoti tai, kas yra bran- 
be Vilniaus nenurimsim!” giausia už viską — laisvę 
Šių žodžių autorius poetas 
ir dramaturgas Petras 
Vaičiūnas, kai praėjusį 
mėnesį buvo atgautas Vil
nius, iškėlė kitą stiprų ir 
šiam momentui pritaikintą 
šūkį: “IR SU VILNIUM 
NENURIMSIM!” Šis šūkis
įdėtas Į šias jo ekspromtu arba mažiau suprantamos 
parašytas eiles:

ir nepriklausomybę!
Tautiečiai, šie žodžiai ne

tuščiomis yra rašomi. Per
skaitykime juos su tam ti
kru susidomėjimu ir per
duokime juos kitiems savo 
broliams ir sesutėms, ku
riems mažiau težinomos

šiandieninės lietuvių pa
reigos ir, gal būt, negirdi
mas Lietuvos šauksmas vi
sų savo vaikų, be išimties, 
į talką, į darbą tuoj, dabar, 

' padėti vesti didįjį atgauto
jo Vilniaus šelpimo ir ats
tatymo darbą. Kiekvienas 
lietuvis turi prisidėti ir 
darbu ir auka, kad tautos 
laimėjimą padaryti ir pilnu 
ir užtikrintu.

Reikia pripažinti, kad lig
šiol toli gražu ne visi lietu-

Mes be Vilniaus nenurimom — 
' Ir su Vilnium nenurimsim!
Vėl ties savo sostu rymam — 

j Milžinais darbams atgimsim! 
Žengkim žygin, broliai, sesės. 
Neškim Vilniui viską, viską! 

■ Mūsų rytas neužgesęs. 
Mūsų Vilnius laisvėj tviska!

Pasakyta aiškiai ir tei- 
i singai. Vilnių atgavusi tau- 
i ta negalės nurimti, nes vie- 
• na — toli gražu dar ne vi- 
' sos Lietuvai priklausančios 
teritorijos grįžo, kita — jis 
atgautas ypatingose sąly- 

j gose, tokiu laiku, kuomet 
Europoje eina karas, kuo
met tiek netikrumų ir pa- 

I vojų. Mūsų tautai šiandien 
nurimti, reikštų išsistaty- 
iti save į pavojų būti su-

* A ** *■ MVbAA VAVAA VAM y jfcZVA k/A A

triuškintai, netekti bran- laukų javus, miškus ir Da
giausio turto — laisvės, už. našius taikinius. Padegi- 
kurią tiek dirbta, tiek ko-. mai karo metu priešo du- 
vota, tiek daug geriausių sėje jau buvo naudojami ir 
tautos sūnų kraujo pralie- j geniau buvusiuose karuo
ta, tiek daug galvelių pa-'se 
guldyta... Nurimti ir ne-. 
dirbti šiuo momentu, reik-

Padegamosios medžiagos mos iš vadinamo “elektro- 
naudojamos padegti prie
šo miestus, maisto, paša
ro, ginklų bei kitokius 
sandėlius; padegti priešo

i
I

Forforas. Seniau padegi- 
štų~nebūti ve^tais7ūnkiai;“^_?U™. 

.iškovotos laisvės ir nepri
klausomybės, paniekinti 

i gražiausias tautos pastan- 
: gas, pasiduoti rezignacijai 
ir leisti svetimiems min
džioti šventąją Lietuvos

■ žemelę...
Ne, to nebus! Nenurim

sim, nerezignuosim! Nebū
sime niekintojais tautos 
darbų, jos laimėjimų! Ne
būsime nei išdavikais, nei 
bailiais! Darbu ir aukomis 
parodysime ištikimybę sa
vo tautai ir jos vadų, kovo
tojų, darbininkų nuopel
nams ir ligšioliniams lai- , 
mėjimams! Darbu ir auko- ką, dideliame plote aplais- 
mis sušelpsime kiekvieną baigiančių nnnokti 
suvargusį ir pašalpos rei
kalingą Vilniaus krašto gy- 
ventoją! Darbu ir aukomis te Padegti.
atstatysime atgautąją sos-i Su fosforu torų medžių 
tinę ir tuo pačiu būdu jį gabalų padegti nepayyks- 
sulietuvinsime! Darbu ir> 
aukomis užtikrinsime, kad 
tauta laimingai pergyven
tų visas krizes ir nublokš
tų į šalį ją supančius pa
vojus! Darbu ir aukomis! 
padėsime savo broliams

I

į fosforas. Mat fosforas ore 
pats užsidega. Degdamas 
fosforas uždega ir tose vie
lose esančias lengvai užsi
degančias medžiagas. Fos
foras yra kieta medžiaga, 
panašus į gumą. Bet fos
foras gali būti ir ištirpin
tas, skystimo pavidale. Iš
tirpintas fosforas ore ne
užsidega tol, kol išgaluoja 
tas skystimas, kuriame 
fosforas ištirpintas. Šiam 
skystimui išgaravus, fos
foras pats užsidega. Tokiu 
fosforo skiediniu labai len
gva, per visai trumpą lai-

tada, kai deganti bomba 
plačiai mėto į šalis kibirkš
tis.

Smėlį ant degančios bom
bos reikia pilti labai grei
tai. Pilti iš viršaus, kad no 
išmėtytum plačiau pade
gamųjų medžiagų.

Žinant šitą bus aišku, 
kodėl priešlėktuvinės ap
saugos komitetai reikalau
ja, kad būtų išvalyti nuo į- 
vairiausių lengvai degan
čių medžiagų palėpiai, na
mų aukštai ir išpilti storai 
smėliu.

Padegamoji bomba, pra
deginusi ar pramušusi sto
gą ir nukritusi ant smėliu 
apipiltų lubų, netaip grei
tai uždegs namą, jei tenai 
švaru ir nebus primėtyta, 
prikrauta lengvai degan
čių daiktų. Ant storai smė
liu apipiltų lubų padega
mąją bombą galima ir už
gesinti. Bet niekuomet n«‘- 
pavyks užgesinti padega
mosios bombos tokioje pa
stogėje, kur yra primėty
ta, priversta šiaudų, lent
galių, skudrų ir kitokių vi
sai mažaverčių ar net ir 
jokios vertės neturinčių 
daiktų.

Miestuose kiekvienoje 
pastogėje (ant aukšto) yra 
įsakyta pastatyti dėžę su 
sausu smėliu. Prie dėžės su 
smėliu visada turi būti 
kastuvas, kad atėjus rei
kalui nereikėtų jo ieškoti 
gaišti laiko.

Pastogėse taip pat rei
kalaujama nuolatos laikyti 
statinės su vandeniu, kad 
užsidegus stogui būtų kuo 
gesinti.

Dėžės su smėliu talpu
mas turėtų būti bent apie 
pusę kūh. metro.

Vandens statinė — ma
žiausia su 10 kibirų van
dens. Gyd. V. K.

no”. “Elektronas” yr a aiiu- 
minijaus ir magnio lydi
nys. “Elektronas” taip pat 
labai smarkiai dega ir iš
vysto labai didelį, iki 2000 
su viršum laipsnių, karštį. 
Padegamoji bomba sude
ga visa, su kevalu. Degda
mi kartu “termitas” ir “e- 
lektronas”, o dar labiau jų 
mišinys, svaido kibirkštes 
per kelis metrus. Tokių ki
birkščių labai reikia sau
gotis, nes jos ne tik bema
tant pradegina rūbus, bet 
ir labai gilias žaizdas kūne 

; padaro.
Padegamosios bombos 

gaminamos įvairiausio dy
džio ir svorio: nuo ketvir
tosios dalies kilogramo ar
ba vadinamųjų padegamų- 

I jų vylyčių iki centnerio. 1' 
kilogramo padegamoji 
bomba sudega per kelias 
minutes.

Ar Žinote, Kad

j_ javų laukus arba miškus ir 
| jie bus labai dideliame plo-

ta, nes degdamas fosforas 
neduoda labai daug karš
čio.

Termitas. Paskutiniuose 
karuose padegimo tiks
lams buvo vartojamas ‘ter
mitas’. Jis sudarytas iš ge
ležies rūdžių ir aliumini- 

“Termitas” į mitą

Čekoslovakijos vadas, * 
buvęs prezidentas Benešąs 
šiais laikais bendradar
biauja su Lenkijos minis
tru pirmininku gen. Sikor- 
skiu. Abiejų šalių vadai 
gyvena Prancūzijoje ir rū
pinasi savo valstybių ats
tatymu.

PADEGAMŲJŲ BOMBŲ , 
GESINIMAS

Padegamųjų bombų ne
galima gesinti vandeniu: 1. į 
Pilamas vanduo ant de
gančio “termito” ar “elek
trono” suskyla, pasigami
na iš vandens vadinamos 
sprogstamos dujos ir de
gantį “termitą” arba “e- 
lektroną” dar plačiau iš- 

; taško, išmėto.
2. Susidaro įspūdis, kad 

nuo “termito” ar “elektro
no” ir vanduo pradeda deg
ti.

3. Pilant į degančius “ter- 
” ar “elektroną” van

denį, nuo sproginėjimų ir 
plačiai padegamųjų me
džiagų mėtymo, gali smar-. 
kiai nukentėti arba net žū
ti pats gesintojas.

Vandeniu negalima ge
sinti net ir fosforo. Nors 
fosforas ir nedaug duoda 
karščio, ir pilant ji vande
niu laikinai užgęs, bet 
pats užsidegs.

Padegamąsias bombas 
galima užgesinti tik aripi-

Spalių 12 d., Kaune suim
ta Strulaitė Chane - Itė, 
kuri platino komunistinę 
literatūrą. Atiduota teis
mo organams.

tikėtai Lietuvos korikas jaus miltelių, 
buvo atšauktas į Petrapilį, degdamas išvysto iki 3000 

Aušros Vartų, paveikslas' laipsnių karščio. Tokiame 
iškilmingai popiežiaus var- J—-x—■—z—------
du vainikuotas rugp. 2 d. medžiagos tuojau užsiliep- 
1927 m. Lenkai prašė Šv. snoja. Degančiame “termi- 
Tėvo vainikuoti Aušros te” visai lengvai tirpsta 
Vartų Panelę Švenčiausią, geležis ir kitokie metalai, 
kaip “Lenkų Karalienės”, Ištirpusi nuo karščio gele- 
bet neleista. Ji vainikuota žis taip pat lengvai p3oe- 
kaip “Šv. Panelės Marijos ga visas medines namo ar 
—Gailestingumo Motinos” kitokio pastato dalis, 
titulu.

Jinai ir yra Gailestingu- dega. Jį reikia padegti Pa- 
mo Motina mums lietu- degamosios bombos taip lant storai sausu smėliu. 

Jei ant degančių padega- 
• — toto- šusios į kokį nors kietą mųjų bombų pilsime drėg-

“x---- nuo kaivi- daiktą tuojau pačios užsi- ną smėlį ar drėgnas žemes,
nizmo (Šidluvos Panelė dega. Pradėjus degti bom- tai ir tada gali įvykti spro- 

kildavo švenč.), nuo rusų ir galop bos degtuvui nuo jo tuo- girnai.
ir esantis 

. Sveika bomboje “termitas”. De-į 
savinti. Muravjovas ketino Karalienė, Gailestingumo gantį termitą užgesinti la- 
net Aušros Vartus uždary- Motina, gyvenimas saldy- bai sunku.
ti ir paveikslą pernešti į bė ir viltis mūsų, Sveika! į Elektronas. Padegamo- 
kurią nors cerkvę. Tik ne-j Kun. Jonas Balkūnas. jsios bombos neretai daro-

karštyje visokios degamos

“Termitas” pats neužsi-

Pilant ant padegamosios 
bombos sausą smėlį nega
lima stovėti visai arti, nes 
gali užtikšti degančios me
džiagos ir sunkiai sužaloti. 
Šitą ypač reikįa atsiminti

Vokietijos vyriausybės į- 
galiotinis vokiečiams iš 
Estijos ir Latvijos perkel
ti į reichą, kurs lankėsi ir 
Lietuvoje, spaudos atsto
vams pareiškė, kad dėl vo
kiečių perkėlimo iš Lietu
vos, reicho vyriausybė dar 
nesiėmusi jokios iniciaty
vos. Vokiečių grąžinimas į 
reichą negalįs būti atliktas 
vienu kartu. Kada būsią, 
pradėta tartis su Lietuva 
dėl vokiečių iškėlimo, dar 
nesą žinių. Berlyne mano
ma, kad artimoje ateityje 
derybų su Lietuva tuo rei
kalu netenka laukti. — 
Iš Kauno vokiečių koloni
jos sluoksnių patiriama, 
kad šiuo metu Lietuvos vo
kiečiai esą aprimę. Tačiau 
savo turtus dėl visa ko jie 
stengiąsis kuo greičiau 
likviduoti. Vienas atsakin
gas vokiečių kolonijos as
muo pareiškė: “Dabar mes 
žinome, kad anksčiau ar 
vėliau turėsime Lietuvą 

į apleisti“.



Penktadienis. Lapkričio 1<. 1939 DARBININKAS

WATERBUR1O (Conn.) parapijoje, 
lietuviai 19 dieną šio mėne
sio turės didelias iškilmes. 
Jų klebonui, gerbiamam 
kunigui Juozapui Valantie- 
jui sueina dvidešimts pen- 
keri metai kunigystės ir 
lygiai dvidešimts metų, kai 
jis yra šv. Juozapo parapi
jos klebonu. Jubiliato nu
veikti darbai yra tokie gra
žūs ir pavyzdingi, kad jais 
pasidžiaugti ir pasididžiuo
ti verta ne vien VVaterbu- 
rio, bet visos Amerikos lie
tuviams katalikams. Deja, 
išskyrus artimuosius Wa- 
terburio kaimynus plates- 
nioji lietuvių visuomenė 
labai mažai ką težino apie 
tą uolųjį darbininką Kris
taus vynuogyne.

Galėtų kas pasakyti, jei-, 
gu plačioji visuomenė ma
žai ką težino, tai, matyti, 
ne daug kas ir tėra apie jį! 
žinotina. Didžius veikėjų! 
darbus nepaslėpsi. Juos ži
no visi. Kaip tik su tuo ir; 
negalima sutikti. Ne visi' 
visiems į akis krintą dar-! 
bai yra tikrai dideli darbai.I 
ir ne visi dideli darbai krin- 
ta žmonėms į akis. Kiek-i 
vienas pasigėri gražiais 
medžių žiedais ir vaisiais,! 
bet ar daug kam ateina į- 
mintį pasidžiaugti geru 
šaknų darbu, kurs medžiui 
yra svarbiausias? Kam 
krinta į akis šeimos moti
nėlių kasdienis darbas? O 
kas gali drįsti tvirtinti, kad 
jis ne svarbus, ne didis? 
Nuo nepastebimo motinų 
darbų šeimoje priklauso iš 
didžios dalies žmonijos ge
rovė ir net amžinoji šimtų 
žmonių laimė. Bet ar daug 
kas šiandieną vertina tą 
tylių motinėlių darbą? Net 
apie Išganytoją kalbėda-' 
mas, ir nurodydamas jo 
svarbiausias ypatybes, 
pranašas Izaijas pabrėžė, 
jog “... jis nesiginčys, ne
šauks. ir niekas negirdės 
gatvėse jo balso”. (Mt. 12, tiejus vadovavosi visai ki- 
19). Ir iš tiesų per 30 svar
biausio gyvenimo ir išga- 
nytojiško darbo metų, nie
kas net nepastebėjo, kad 
jis yra laukiamasis Mesi
jas. Taip menkai žmones 
jo darbą teįvertino. Man 
rodos panašus dalykas įvy
ko ir sugerbiamu kunigu
Valantiejum. Jis nesiginči- Iš kun. Valantiejaus vi
jo ir nešūkavo seimuose, kariavimo laikų neturėjau 
retai kas girdėjo jo balsą progos surinkti daugiau 
suvažiavimuose, jis, ;
ties žodžiais tariant, ‘ kaps- j 
tesi lyg gaidys savo kie
me ', tai ir liko plačiosios 
visuomenės nepastebėtas. 
Tuo tarpu tas jo kapstinė- 
jimasis po savo kiemą per' 
tuos 25 metus davė tokius 
gražius vaisius, kad tenka 
abejoti, ar yra kurs lietu
vis Amerikoje daugiau ge
ro Bažnyčiai ir lietuvių 
tautai padaręs už kunigą vVaterburio lietuvių para- 
Valantiejų. Švenčiamasis 
sidabrinis kunigystės ju
biliejus duoda gerą progą 
pastatyti tą garbingą Baž
nyčios darbininką į saulės 
šviesą, juo pasididžiuoti ir 
daug ko iš jo pasimokyti.

Kun. Valantiejus gimė 
Kavolių kaime, Eržvilko

1883 metais. 
Septyniolikos ar aštuonio
likos metų vaikinas atvyko 
į Ameriką ir pagyvenęs ke
letą mėnesių Brooklyne, 
N. Y. persikėlė “visam am
žiui” į Waterburį, Conn. 
Dienomis dirbdamas, vaka
rais lankydamas mokyklas 
baigė High School ir įsto
jo pas Lasaletus į kunigų 
parengiamąją seminariją. 
Filosofijos ir teologijos 
mokslus ėjo Europoje, gar
siajame Domininkonų uni
versitete Friburge, Švei- 
carijoje. 1914 metų rudenį 
karo prispirtas grįžo į A- 
meriką ir buvo tuojau pat 
įšventintas kunigu.

Pirmoji jaunojo kunigo 
darbo vieta buvo Ansonijo
je pas airiiis. Iš čia pateko 
pas kun. Ambotą į Hart
fordą. Po kunigo Žebrio 
nužudymo teko jam tvar
kyti parapijos reikalus 
New Britain’e, o iš čia vys-! 
kūpąs perkėlė jį į Water- j 
būrį pas kun. Saurusaitį.

i Penkerius metus pasidar
bavus 1919 metais buvo pa
skirtas Waterburio lietu
vių parapijos valdytoju, 

j (kun. Saurusaitis pasiliko 
klebonu iki 1929 metų), 
kur jis ir dabar tebesidar
buoja.

Į
Tos kelios eilutės parodo 

mums tik nueitąjį kunigo 
Valantiejaus kelio galą, 
bet jos nieko nepasako, nei 

; kaip jis tuo keliu ėjo, nei 
koks tas kelias buvo, nei 
kas jį viliojo tuo keliu eiti.

• i Kalbant apie kun. Valan
tiejaus sunkias mokymosi 

: sąlygas tenka pripažinti, 
kad ne jis vienas dienomis 
dirbo, o naktimis mokėsi. 
Daugumas tokių uolių stu
dentų šitaip vargsta, tikė
damies vėliau su mokslo 
pagalba gauti sau geresnį 
darbą, lengviau praturtėti, 
"gyvenimą geresnį pasida
ryti”. tai Juozapas Valan-

Į

!
dabar nebenorėjo užsidėti 
sau mokėjimo naštų. Dar 
kiti visiškai pasidavę biau- 
riai, bet mums lietuviams 
bendrai įgimtai ydai, nie
kinti visa tai, kas savo ir 
girti bei branginti tai, kas 
svetimų padaryta, niekino 
ir savo naująją mokyklą. 
“Kokie čia mūsų mokyto
jai; vis tiek ne lietuvaitės; 
vaikai neišmoks gerai ang
liškai; mūsų mokykla ne- 

i gali susilyginti su valdžios; 
parapijinę mokyklą baigę 
vaikai negalės gauti gerų 
vietų, nebus priimami į ki
tas aukštesnias mokyklas, 
ir tt. ir tt.” Kiek čia teko 
klebonui kalbėti, aiškinti, 
įrodinėti, kad mes lietu
viai ne blogesni žmonės už 
kitus, kad mes galime tu- 

i rėti net geresnias mokyk
las už valdžios, tik reikia 

! visiems iš vieno eiti ir savo 
brangiai sukurtą įstaigą 
palaikyti. Tos kalbos, tie 
ginčai, tie raginimai tęsėsi 
ne metus, ne kitus, bet be
veik visą klebonavimo lai
ką. Tik pastaruoju metu, 
pradėjus jau ketvirtai kar
tai lankyti savo mokyklą, 
nebereikia tiek daug ra
ginti. Dabar jau visi pama
tė, kad klebono žodžiai pil
dosi. Lietuvių mokykla lai
koma pavyzdinga, ją bai
gę mokiniai pereina į kitas 

į mokyklas be jokių egzami- 
— nu ir užima pirmąsias vie-

galėtų mokytis, bet jis mo
kosi. kad galėtų kitiems 
pasišvęsti: Kristui ir sie- 

i loms. Šitas idealas viliojo 
IValantiejų jaunystėje, juo 
tebegyvena jis ir šiandien. 
Gerai supratęs, kad kuni
gas yra ne sau žmogus, o 
kitiems, gyvai atjausda- 
mas didelę kunigo atsako
mybę prieš Dievą ir žmo
nes, jis labai rimtai žiūrė
jo į savo mokslą. Tą jo rim
tumą pastebėjo dabartinis 
Hartfordo vyskupas, anuo 
metu dar parengiamosios 
seminarijos profesorius ir lų labui. Ir štai dabar pra- 
todėl pakvietė jį į St. Tho- sideda pats didysis, sunku
mas seminariją. Matyti ir sis, bet ir pats vaisingiau- 
tuometinis diecezijos vys
kupas įvertino Valantie
jaus rimtumą, nes leido 
jam kunigystės mokslus 
eiti Europoje. Rimtas sun
kus darbas, gilus pamaldu
mas ir veikimas parapijos 
organizacijose iškėlė Va
lantiejaus gyvenimą iki iš
vykimo į Šveicariją pasi
ruošti didžiam kunigo dar
bui.

Tas pats idealas - tarnau
ti artimui valdė Valantie
jaus mokslą ir poilsį Euro
poje. Daug kas nuvyksta į 
Europą, bet iš jos parva-; 
žiuoja nieko gero nematę, 
ir mažai kuo pasinaudoję. 
Kun. Valantiejus atviro
mis akimis stebėjo ne tik 
Šveicarijos bet ir Vokieti
jos katalikų gyvenimą, ge
rai susipažino su labai gra
žiai veikiančiomis jauni
mo organizacijomis. Atos- 

i togas praleisdamas pas vo
kiečius klebonus, pastebė
jo jų didelį susirūpinimą 
jaunimu ir susižavėjo jų 
vartojamomis priemonė
mis jaunimui patraukti ir 
auklėti. “Stebėjau, kur tik 
ką rasti galėjau teiravausi, 
ir vis galvojau, ką ir kaip 
bus galima Amerikoje pri
taikinti, ką aš parapijoje 
turiu daugumoje yra Euro
poje nužiūrėti dalykai”. — 
tai yra paties kun. Valan
tiejaus žodžiai.

Mokslus bebaigiant kilo 
Didysis karas, ir Valantie
jui teko skubintis į Ameri
ką be šventimų. Grįžo ru- 

I denį ir Hartfordo vysku
pas nieko nelaukdamas su
teikė lauktus kunigystės 

i šventimus.

KLEBONAS

1919 metais vyskupas pa
vedė kunigui Valantiejui 
valdyti Waterburio lietu
vių parapiją, kuri su ge
riausiais kun. Saurusaičio 
norais buvo atsidūrusi to
kioje keblioje būklėje, kad 
nė vienas iš aplinkinių ku
nigų nenorėjo imti jos 
tvarkyti. Kun. Valantiejus 
ir šiuo kartu pasiliko išti
kimas savo aukštam idea
lui — nežiūrėti savo labo, 
o tarnauti Bažnyčiai ir šie-

Blaivininkų Seimas

i

, tu idealu. Apie savo gerą 
gyvenimą jis mažai galvo
jo. nes jis jau girdėjo savo 
sieloje Kristaus balsą, šau-

' kiantį eiti tarnauti kitų la
bui. Taip, jis dirba, kad 

j
i
i

VIKARAS

Pilnųjų Blaivininkų 28 Seimas įvyks lapkričio 26 
dieną, Šv. Kazimiero parapijos mokyklos salėje, Wor- 
cester, Mass. Todėl, kaip dvasiškius taip ir Blaivybės 
prietelius, nuoširdžiai šiame seime kviečiame dalyvau
ti. Visos Blaivininkų gyvuojančios kuopos malonėkite 
atsiųsti atstovų kuo daugiausia, idant seimas būtų 
gausus atstovais ir svečiais.

SEIMO TVARKA
Tą dieną 9:45 vai. iš ryto, Šv. Kazimiero parapijos 

bažnyčioje bus iškilmingos Šv. Mišios, blaivininkų in
tencijai. Šv. Mišias atnašaus kun. V. Andriuška, MIC. 
Kun. J. Vaškas, MIC. pasakys pamokslą. Todėl visus 
atstovus prašome atvykti laiku ir dalyvauti sykiu su 
vietine kuopa, kuri dalyvaus su vėliava ir priims Šv. 
Komuniją bendrai.

Seimo sesijos prasidės 1 vai. po pietų. 6 valandą 
vakare pobažnytinėje salėje iškilmingas bankietas at
stovų pagerbimui.

Kun. J. J. Jakaitis, Dvasios Vadas 
Kun. P. Juškaitis, Pirmininkas 
V. J. Blavackas, Raštininkas.

sias gerbiamo Jubiliato 
laikotarpis.

Pirmiausiai kunigas Va
lantiejus ėmėsi tvarkyti 
Dievo namus. Reikėjo iš
dažyti vidus, sudėti nauji 
altoriai, įrengti vargonai. 
Visa tai kaštavo virš 35,000 
dolerių. Tačiau geros va
lios parapijiečiai nuo šir
dies parėmė naujojo klebo
no užsimojimus. Pirmasis 
parapijos piknikas davė a- 
pie 4,000 gryno pelno. Pa
rapijos bazaro savaitė at
nešė net 18,000. Kiek be
trūko sudėjo įvairūs gera
dariai. Per vienerius metus 
kunigas Valantiejus turė- 

' jo dailiai įrengtą bažnyčią 
ir išmokėtą visą skolą.

Dabar kun. Valantiejui 
teko imtis sunkiausio ir 
nedėkingiausio darbo ■ 
mokyklą statyti. Klebono tas. Net visų Hartfordo 
Saurusaičio buvo pastaty- vyskupijos katalikiškųjų 
ta dabartinė senoji mokyk- mokyklų tarpe, šv. Juoza- 
la. Bet ji buvo per maža, j po parapijinė mokykla per- i 
Reikėjo samdyti dar sveti-j nai mokslo konteste laimė- 

■ mus namus, kuriuos lietu- jo pirmąją vietą. (Apie 
- viai ir ne lietuviai pravar- ankstyvesnius metus ne-Į 
džiavo “vištininku”, bet ir 

, tai dar mokiniai netilpo. 
• Teko mokyti rytais ir va

karais ir dar siųsti ne ma- 
; ža vaikų į viešąsias moky

klas. O buvo tėvų, kurie 
stačiai atsisakė siųsti savo! 
vaikus į vištininką. Kun.' 
Valantiejus davė Dievui 
žodį pastatyti mokyklą, 
kurios niekas nebedrįstų 
vištininku vadinti. Ir jis 
pastatė. Bet kiek tas jam 
kaštavo vargo, darbo ir 
nervų! Tai tik jis vienas ir 
Dievas težino. Jau kai tik 
ėmė derėti mokyklai žemės 
sklypus atsirado “parapi
jiečių”, kurie ėmė priešin
tis ir žmones prieš tą kle
bono darbą kurstyti. Kle
bonas nepaisė nei kursty
mų, nei grąsinančių laiškų, 
nei pagaliau langų daužy
mo kampanijos. Didžioji 
parapijiečių dauguma ėjo 
su klebonu ir greitu laiku 
sudėjo reikalingus 25,000 
dolerių žemei pirkti. Prasi
dėjo statyba. Padaryti 
gražiausi planai, su visais 
moderniškais klasių įren
gimais. Erdvūs šviesūs 
kambariai, automatiška 
ventiliacija, platūs korido
riai, dideli moderniški lan
gai. Iš lauko žiūrint atrodo 
lyg kokie universiteto rū
mai. Prie mokyklos erdvi 
salė vaidinimams, koncer-i 
tams, susirinkimams, kru- 
tamiesiems paveikslams ir 
visokioms kitokioms pra
mogoms. Po sale .rengta 
dešimts “bowling alleys” ir 
sportininkų maudynės — 
(shower). Mokykla baigta. 
Bet dabar reikia ją pripil
dyti ir geras tradicijas su
kurti, o tas yra daug sun
kesnis darbas už mūrų pa
statymą. Ne maža tėvų 
jau priprato leisti savo vai
kus į nieko nekainuojan
čias valdžios mokyklas, ir

1

I
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AR {VYKS KADA?

Iš Los Angeles, Calif.
Los Angeles Mieste, pra

dėjo planą apie du metai 
atgal, kad nuo 50 metų 
amžiaus, iki asmuo gy
vens, gautų po $30 kas sa
vaitę. Čia viso to plano 
smulkmenų neaiškinsiu, 
nes užimtų perdaug vietos. 
Bet bendrai tas planas bu
vo labai gerai suplanuotas 
ir Valstybės Gubernato-

X •

numarinti, kitų vaikus ap
rūpinti. Jis darė viską, kas- 
tik buvo reikalinga. Dievas 
laimino. Nesusirgo. Žmo
nes gi pamatė savo vikaro 

! Evangelijos samantono 
' širdį. Tikiuosi, kad water-

kas girdėjo jo balsą < progos 
jo pa i žinių. Apie juos galėtų pa-

I rašyti tie. kuriems jis pa
šventė pirmąsias kunigys
tės dienas. Bet vieną iš tų 
metų dalyką negaliu nepa- i buriečiai to dar nepamiršo 
minėti, nes jis vėl parodo, 
kaip labai giliai buvo Jubi
liato širdyje šaknis sulei
dęs idealas — tarnauti ki
tiems, savęs nežiūrėti. Ka
ro gale kilo visų pamena
ma influenzija. Didžiulėje

ir niekada nepamirš.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ką lik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa 
slapčių lapelius. Kiekvieni 
tinkamai ir prašiai įlius 
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

pijoje atsirado šimtai ligo
nių. Kunigams darbo iki 
kaklo. Ir štai per tas bai
sias savaites kunigas Va- 

, iantiejus eina iš namų į na
mus, nuo ligonio pas ligo
nį dieną ir naktį. Nebebu
vo laiko nei išsimiegoti, nei 
dorai pavalgyti. Jis netik 
aprūpino sergančiuosius 
šventais Sakramentais, bet 
sykiu teikė visokeriopą kū- 

; nišką pagalbą. Buvo vietų, 
> kur visa šeima lovoje gulė- 
jo, atėjus nebuvo kam nė 
durų atdaryti, teko per 
langą lįsti. Ne vieną ligonį 
reikėjo pavalgydinti, apva- 
vti, namus apkuopti, kitus

Tą ligonių meilė užima ir 
šiandieną gerbiamo klebo
no širdyje pirmą vietą. Vos 
tik kas parapijoje susirgo, 
žiūrėk, klebonas jau ir be
ateinąs savo geru žodžiu 
paguosti, ar ko netrūksta, 
ar negalėtų kuomi nors pa
dėti. Kiek parapijiečių jis 
yra savo karu nuvežęs į li
goninę ir parvežęs, kiek li
gonių jis yra iš savo kiše
nės sušelpęs, kiek pašalpų 
iš kitur parūpinęs. O jau, 
turbūt, nėra ligonio, už 
kurį jis nebūtų su. visa 
bažnyčia pasimeldęs. Ir ta 
malda keletą kartų jau yra 
turėjusi stačiai į stebuklus 
panašių vaisių. Ir šiandien 
dar tebegyvena žmonės, 

i kuriuos gydytojai buvo 
mirčiai atidavę. Kunigas 
Valantiejus. tiki į maldos 
visagalybę.

pasiteiravau. J. K.). Kai 
seniau mokyklą vištininku 
pravardžiavo, tai dabar net 
kitų tautų miesto gyvento
jai prašo savo vaikus pri
imti į lietuvių mokyklą. 
Tai yra didelė garbė lietu
viams. Bet tą garbę iško
vojo savo nepalaužiamu 
nusistatymu ir ištverme 
bei sumanumu gerbiamas 
kun. Valantiejus. Tiesa, jis 
neša didelę naštą ant savo 
pečių. Dar tebėra neišmo
kėta apie 390,000 dolerių 
skolos. Mokėjimus sutruk
dė užėję depresijos metai, 
kai iš nuolatinių pajamų 
ir parengimų vos vos bebu
vo galima suvesti galus su 
galais. Reikia tikėtis, kad 
dabar, pagerėjus darbams 
ir parapijiečiams matant
savo akimis tokius nepa-i 
prastus mokyklos vaisius, 
ta skola netruks ištirpti ir 
gerbiamas klebonas Valan
tiejus galės lengviau atsi
kvėpti. Nes, kiek man ži
noma, dabar jo didžiausias 
rūpestis ir yra ta “baisi

mui! Vienų salių nepakan
ka. Jose turi virti jaunat
viškas gyvenimas. Kun. 
Valantiejus ir tą “užviri
no”. Salėse sportuoja žie
mą, vasarą. Čia krepšinis, 
čia šokiai, čia “skeitinimo”, 
vakarai, čia kiti parengi-' 
mai. Daug jaunimo pa-i 
traukia bolinimo kontes- 
tai. Daugelis senosios mo
kyklos kambarių pavesta 
draugijų ramovėms. Vy
čiams atduoti visi dviejų 
aukštų namai. Sodalietės, 
chorai, orkestrai, švento 
Vardo jaunieji senieji na
riai, berniukai - švilpukai, 
Profesijonalų ir studentų 
Sąjunga, visi turi čia savo 
būstynes, visi čia rengiasi, 
ir nieko už tai ekstra ne- 
.,.-nka! Kai kurie kambariai 
nuolatos atidari. Gali čia 

i užeiti laikraščių pasiskai
tyti, radio pasiklausyti, ar 

Į kokį kitą lošimėlį sulošti, 
i Čia vyksta ir studijų rate- 
į lių įvairios diskusijos. Žo- 
i džiu kun. Valantiejus suor- 

skola už kurią mano įpėdi-: ganizavo gyvą judėjimą 
niai keiks mane net grabe į pačioje paraoijos širdyje 
gulintį”, anot jo paties žo- i mokykloje ir aplink mo- 
džių.

Lygiagrečiai su 
čios tvarkymu ir mokyklos! 
statymu ėjo dvasinis para
pijos kėlimas. Kun. Valan-jtą avilį ir po avilį! Jis už- 
tiejus gerai suprato, kad' e^na i* Pas vienus ir pas ki- 
parapi jos ateitis pareis j t-us- Su vienu žodelį pašne- 
nuo jaunųjų kartų išauklė- Į ka, kitam kokį patarimą 
jimo ir jų suorganizavimo, duoda, kitą per petį patak- 
Europoje jis matė daug ®n°ja, visada malonus, be- 
vargo ir lėšų, padedant! 
jaunimo organizacijoms, o j 
sykiu matė tą vargą ir lė- J 
šas, nešant gražius vai-’ 
sius. Todėl kun. Valantie
jus nieko nepašykštėjo sa
vo jaunimui. Daug kas jam 
prikaišioja, kam reikėję ■ 
statyti tokią didelę ir bran
gią salę, bolinimo įrengi
mus ir k. Visa tai jauni-

1l l t

rius buvo paskyręs specia
lų jam balsavimą lapkr. 7 
d. Tas planas tai tikrai vi
siems būtų buvęs aukso 
kasyklos netik tiems, ku
rie gautų tą skiriamą su- 

j mą, bet ii- visiems kitiems, 
■ nes tie žmonės galėjo pirk- 
• ti visokių dalykų, kad pra
leistų tą sumą pinigų ir 
tuo būdu visi būtų jų ga- 

;vę ir visas gyvenimo judė
jimas būtų pakilęs šimtų 

1 procentų. Tuo būdu būtų 
baduolių ir vargšų minios

! pranykusius.
Bet kas tau, darbo žino-

Į

nes tiesiog pasakius nieko 
! nenori dėl savęs, ar tiesiog 
; miega visą laiką. Visa dau
guma tų pačių baduolių, 
priešingi savo gerovei. Ka
pitalistai, žinoma, paleido 
visą armiją agentų agituo
ti prieš tą planą, užpylė vi
sus laikraščius ir radio sto
tis propaganda išleisdami 
milijonus. Na ir tie skur
džiai klauso kapitalistų ir 
balsuoja prieš tą planą, ar
ba tikriau pasakius prieš 
savo duonos kąsnį, kad 
jam būtų atimtas, ar gali 
būti keistesnių dalykų 
bent kur — kapitalistai 
juokiasi, šoka iš džiaugs
mo. Žmogus badauja; .jam 
paliekama visos geriausios 
sąlygos, tik reikia menkai 
prisidėti — prispausti žen
klelį ant popierio, kad jis 
nori, sutinka su tuo, kad 
jam būtų ta gerovė- Ne, 
jis ir to nedaro, badauja ir 
sako, kad jis nenori nieko 
geresnio, klauso savo prie
šo. Ar čia galima vadinti 
žmogų išmintingu?

Du guma tų, kurie ne
skursta ir nereikalingi se
no amžiaus pašalpos, kaip 
tai Hollyvvoodo aktoriai ir 
visi tam panašūs, visi bal
savo už tą planą.

Tai kaip ir ko galima ti
kėtis ir laukti pasauly? 
Niekada nieko geresnio ne
gali būti dėl darbo žmonių, 
kadangi, jie patys nenori. 
Nieko negalima kaltinti.

Kaip kas sako Ameriko
nai čia mokyti, išmintingi 
ir 1.1. Ir štai visi tie ameri
konai, visi be išimties bal
savo prieš tą planą —prieš 
savo gerbūvį.

I

kyklą. Čia jaunimas siuva 
bažny- j kaip bitės aplink avilį. To 

negana. Ir nats klebonas 
siuva su savo jaunimu apie

ęišypsąs, užjaučiąs. Kiek
vienas jaunuolis jauste 
jaučia, kad jis klebonui yra 
brangus, kaip tėvui savas 
vaikas. Už tai, kiek teko 
pastebėti ir nugirsti, jauni
mas savo kleboną labai 
myli, juo didžiuojasi, o jam 
kur išvykus taip ir klausi
nėja, kada parvyks.

(Bus daugiau) J. K. M.
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Rytinių Valstybių Žinios
WATERBURY, COMN.

2. Sugrąžinimas Sielų Kristui
Kuris iš “Kristaus kareivių” — dvasininkų ar pa- 

saulionių nėra paskatintas ir paragintas uoliau dar
buotis ir su tvirtesniu pasiryžimu laikytis, kada jis ma
to taip didėjančius Kristaus priešų skaičius; kada jis 
girdi tų palinkimų kalbėtojus, paneigiant arba gyveni
me paniekinant gaivinančias tiesas ir vertybes, kurios 
randamos tikėjime į Dievą ir į Kristų; kada jis mato 
juos lengvabūdiškai laužant Dievo įsakymus ir jų vie
toje peršant kitus, priešingus Sinajaus Kalno Apreiš
kimui, kuriuose Kristaus Pamokslui nuo Kalno nei 
Kryžiaus dvasiai nėra vietos? Kas gali, be didžiausio 
širdies skausmo, žiūrėti į tokius liūdnus Apsileidimus 
tų, kurie ramybės ir apsaugos dienose buvo Kristaus 
pasekėjų skaičiuje, bet kurie, — Krikščionys apgailė
tinai daugiau vardu negu tikrenybėje, — atėjus valan
dai, kada reikėjo ištvermės, pastangų, kančių ir tvir
tos dvasios, jie negalėjo atsilaikyti slaptiems ir vie
šiems persekiojimams ir tapo savo bailumo, silpnumo 
ir nepastovumo aukomis; jie buvo baimės apimti, kad 
Krikščionių tikėjimo išpažinimas reikalauja iš jų tiek 
pasiaukojimo ir negalėjo užgrūdinti save, kad gerti tą 
karčią taurę, kuri yra skirta Kristaus ištikimiesiems?

Pašalinimas Amžinojo Karaliaus
Tokioje amžiaus tvarkoje ir dvasioje, Šlovingieji 

Broliai, lai artėjanti Kristaus Karaliaus šventė, kurio
je Mūsų pirmoji Enciklika jus pasieks, būna diena ma
lonės, visiško atsinaujinimo ir atgimimo Kristaus Ka
ralystės dvasioje. Lai tai būna diena žmonijos pasiau
kojimo Dieviškajai Širdžiai, ta diena privalėtų būti iš
kilmingiausiai švenčiama, kad subūrti visus tikinčiuo
sius ir visas tautas prie Amžinojo Karaliaus Sosto, Jo 
pagarbinimui, atlyginimui ir atnaujinimui dabar ir vi
sados Jam ir Jo tiesos ir meilės įstatymams ištikimy
bės.

Lai tai būna tikintiesiems malonės diena, kad ta 
ugnis, kurią Mūsų Viešpats atėjo siųsti į žemę užliep- 
snotų su didesne šviesa ir skaistumu. Lai tai būna ma
lonės diena abejojantiems, suvargusierns ir prispaus
tiesiems, kad jų protai, kurie gal aptemę, parodytų vi
dujinį dvasios atsinaujinimą ir atgimimą. Lai tai bū-

KUNIGYSTĖS SIDABRINĖS 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 
Gerb. kun. Juozapo J. Valan

tiejaus dvidešimts penkių metų 
kunigystės bei dvidešimts metų 
klebonavimo, sukakčių minėji
mas ir L. D. K. Gedimino ordi
no įteikimas įvyksta lapkričio 
19 d., parap. auditorium. Pra
džia 6:00 vai. vakare.

KEUARODYS: Valiuodami 

mainykitės ant Navy Str. į Van- 
Flushing ir Graham avė karais, 
Vanderbilt karą, kuris nuveš ligi 
pat viešbučio durų. Subway’s pa
togiausia Interboro ir išlipt 
Prospect Park stoties. Visi atsi
lankiusieji gaus dovanai pui
kiai išleistą parapijos istorijos 
knygą. Kvieslys.

bažnyčioje. Iš misijonieriaus lū
pų teko išgirsti, kad rado geros 
širdies žmonių šiame mieste, ku
rie jo tą darbą parėmė, o baž
nyčioje, matyti, buvo gražios 
kolektos. Lai Dievas laimina 
sunkų tėvų Marijonų darbą.

Lapkričio 5 d. lietuviai demo
kratai buvo surengę politišką 
vakarienę ir agitacijos vakarą 
prieš rinkimus. Dalyvayo mies
to ir apskrities demokratų kan
didatai ir kiti aukšti žmonės de
mokratų partijoje. Vakaras bu
vo pasekmingas, žmonių dalyva
vimas buvo gausus ir ūpas ge
ras, nors ir oras buvo labai blo
gas, nes lietus lijo beveik per 
visą dieną. Nors miesto rinki
mus demokratai pralaimėjo, bet 
lietuvių apgyventame distrikte 
t. y. Šiaurės Rytų, visi demo
kratų kandidatai laimėjo. Rem
damiesi tuo laimėjimu, lietuvių 
demokratų vadai daro spaudimą 
į depiokratų apskričio valdybą, 
kad gaųus didesnį pripažinimą 
lietuviams politikos dirvoje. Lie
tuvių demokratų partijos vadai 
yra labai gražiai iškėlę lietuvių 
vardą ir tas vardas yra gerbia
mas per demokratų vyriausybę 
mieste ir apskrityje ir darbas 
dėl idėjos gal atneš lauktų vai
sių ir trumpoje ateityje tikimės 
turėti vieną - kitą valdininką iš 
lietuvių tarpo.

Parapijos komisija ir kuni
gai veda smarkų vajų Padėko- 
nės dienos kermošiui, bazarui. 
Yra išplatintos knygutės pagal 
kurias yra duodama dovanoms 
10 gyvų kalakutų. Kermošiaus 
dienos lapkričio 18 — 21 ir 22; 
tomis dienomis tikimasi skait
lingo žmonių dalyvavimo, kuris 
suteiks paramą parapijai. Pelno 
norima sukelti, kad užtektų už
mokėti už stogą ir nereikėtų im
ti iš parapijos iždo.

PAGIRTINAS SUMANYMAS
Mūsų gerbiamo klebono noras 

yra sutverti dramos ratelį. ku
ris darbuotųsi ir surengtų nors 
kelis veikalėlius žiemos sezone. 
Teatras yra tas sielos maistas, 
kuris žadina jausmus gilia pra
eitimi ir gyvai atvaizduoja šių 
dienų įvykius, įvykius iš gyveni
mo praeities. įvykius pritaikin
tus ateičiai. Siame mieste yra 
gabių artistų, kurie praeityje y- 
ra pastatę tokius veikalus kaip; 
“Išgriovimas Kauno Pylies", 
“Palovius Ežero Dugnuose”, 
“Živilė”, “Žemaitijos Mergelė" 
ir daugelį kitų mažesnių. Nors 
jau daugelis iš tų artistų yra 
kiek senesni, bet jų energija nė
ra nei kiek susenėjus, jų artisti
niai gabumai ir šiandien gali 
būti pritaikinti. Neužtenka vie
nos - kitos vakarienės, vieno 
koncertoą mokyklos vaikučių 
programėlio ar sodaliečių vieno- 
kito surengto vakarėlio. Reikia 
Dramos, o tą mes galime pada
ryti prisidėję prie klebono orga
nizuojamo Dramos ratelio. Tik
tai teatras ir geras teatras gali 
suraminti mus varguose, pra
linksminti mus jaukiu juoku. 
Todėl į darbą! Vyturys.

newamūij.

Lapkričio f2 d., sekmadienį. 
Newark’o L. Vyčių 29 kp. boli
nimo ratelis buvo nuvykęs į Eli
zabeth, N. J., kur jis žaidė 2 
rungtynes su Elizabeth 52 kuo
pos rateliu. Elizabeth’o ratelis 
žymiai laimėjo 2 žaidimus iš 3. 
Elizabeth’o bolinimo rately ge
riausiai pasirodė Nevalis, Sur- 
palis ir Matches. o Newark’o 
petelyje — Laukžemis. Barkaus
kas ir E. Daukšys.

Maspeth Vyčių 110 kuopos ra
telis žais Newark’e sekmadienį, 
lapkričio 19 d.

Newarko ir Elizabeth žaidusių 
bolinimo ratelių rezultatai:

Į LIETUVĄ
Keliaukite Vikingu 

Laivais
Per Gothenburgą, Švediją

Laivų išplaukimų tvarkraštis 
ir laivokorčių kainos suteikia
ma nemokamai. Kreipkitės į 
mūsų autorizuotus agentus ar 

bet kurią mūsų raštinę.
Tamstos kelionei niekas nepatar
naus šėriau prisirengti, kaip Tam
stos vietinis laivokorčių agentas.

Taip pat malonu pažymėti, 
kad rugpjūčio 24 d., 1926 m., 
L. Vyčių seime gerb. kun. J. Va
lantiejus tapo išrinktas Lietu
vos Vyčių organizacijos garbės 
nariu.

Todėl į viršminėtų sukakčių 
iškilmę susirinkę valdžios bei 
draugijų atstovai, dvasios va
dai, profeaijonalai, biznieriai ir 
iš visur skaitlinga lietuvių vi
suomenė, šios iškilmės solemni- 
zantai, mylimam dvasios vadui 
ir darbščiam bei sumaniam kle
bonui kun. J. J. Valantiejui lin
kės ir dainuos “Ilgiausių Metų!” 
Lai gyvuoja Waterburio lietuvių 
didis prietelius gerb. kun. Juo
zapas Valantiejus! Valio!

Palydas.

SUSIORGANIZAVO 
JAUNIMO D-JA

Kun. V. Masiulio rūpestingu
mu suorganizuota nauja jauni
mo C. Y. A. organizacija. Šios 
d-jos tikslas sutraukt vienam 
būryn visą parapijos jaunimą. 
Pradžia davė gražių vaisių. Lin
kėtina šiai naujai dr-jai stiprėti 
ir bujoti. Susirinkimai esti pir
madieniais.

TRUMPA BIOGRAFIJA
Gerb. kun. Valantiejus gimė 

liepos 26 d., 1883, Butkaičių kai
me, Vačgirio parap., Raseinių 
apskr. Sūnus Jono ir Veronikos 
Juškytės. Lietuviškai skaityti 
bei rašyti Juozukas pramoko 
pas kaiftio “darąktorių”, už ką 
jo tėvelis buvo rusų valdžios ka
lėjime kankinamas. Vėliaus Juo- 
zutis ketverius metus lankė val
dišką pradinę mokyklą. Į Ameri
kos Jung. Valstybes atvyko 
rugsėjo 12 d., 1900 m. Waterbu- 
ry bedirbdamas įvairiose dirbtu
vėse lankė vakarinę mokyklą ir 
privačiai mokinosi pas dabarti- 
n. mokyklų viršininką d-rą Ta
rną Condon. Tarpe 1904 — 1910 
studentas Juozas lankė bei 
mokslą baigė La Salette College 
ir St. Thomas Preparatory Se- 
minary, Hartford, Conn. Filoso
fijos ir Teologijos mokslus bai
gė 1914 m. Friburge, Šveicari
joj. Pasauliniam karui prasidė
jus diakonas Juozapas, pilnas 
idealių pasiryžimų grįžo į Jung. 
Valstybes ir lapkričio 20 d., 
1914 m., Jo E. Vyskupas J. Ni- 
lan įšvęstas kunigu, Hartford, 
Conn. •

Po šventimui naujas dvasios 
. vadas trumpą laiką darbavosi 
Į kaipo vikaras Ansonijoj, New 
5 Britaine, Hartforde ir Waterbu- 
■ry.

Gegužės 29 d., 1929 m. kun. 
i Valantiejus paskirtas Šv. Juo- 
. zapo parapijos administrato
rium ir vėliau klebonu, Water- 

; būry, Conn.
Gerb. kun. J. Valantiejus, Wa- 

Į terburio kolonijai bevądovau- 
Į jant, atnaujinta bažnyčios vi
dus, stacijos, altoriai, pastatyta 
nauji vargonai, dedama gražus 
bažnyčios langai, patobulinta 

. bei išmokėta našlaitnamis, vy
čių klūbas, nupirkta cash $25, 
000.00 vertės žemės, pastatyta 
gražiausia išeivijoj lietuvių mo- 

. kykla, auditorium, bowling al- 
i leys, pastaruoju laiku padidinta 
. bei atnaujinta klebonija ir daug 
kitos statybos, apšviestos bei 
dailės šakose gražių darbų nu
veikta.

Gerb. kun. J. Valatiejaus švel- 
inus būdas, maloni šypsena bei 
prakilni širdis visus prie savęs 

: vilioja ir ragina prie bendros 
į lietuviškos visuomeninės dar
buotės ir didesnės Dievo bei ar- 

i timo meilės įgijimo.
Už viršminėtą

Į

Lapkričio 12 d. Šv. Juozapo, 
lietuvių parapijoje J. Ekscelen
cija vyskupas suteikė sutvirtini-, 
mo sakramentą 200 vaikų ir 
mergaičių ir keletai suaugusių 
žmonių. Po to jis pasakė pamok
slą, o po pamokslo kun. J. Kaz
lauskas suteikė palaiminimą su 
Šv.' Sakramentu. Žmonių buvo ■ 
pilnutėlė bažnyčia. Vakare buvo 
trumpas vaidinimėlis — “Miku
tis ir Genutė”. Veikiantieji as
menys buvo: A. Matuliūnaitė. 
B. Dumčiūtė, A. Padaigiūtė, D. 
Markevičiūtė, M. Brazauskaitė, 
J. Augys, J. Rakauskas. P. Sta
skevičius, E. Kailakaitis ir A. 
Vabolis. Be to daug vaidintojų 
dalyvavo grupėmis. Visi buvo 
gražiai pasipuošę; iš viso galėjo 
būti apie 100. Vadovavo Seselės 
mokytojos, kurios labai gerai 
ir gražiai buvo parengę. Žmonių 
dalyvavo gana daug.

Darbai mūsų parapijoje eina 
gana gerai, be darbo yra mažai 
tik senesniųjų, gal dėl to ir į pa
rengimus renkasi daug skaitlin- 
giau. Korespondentas. I

CHORAS DIDĖJA
Parapijos choras gerokai padi

dėja, ypač vyrais. Laukiama į 
chorą to gražaus jaunimo, ku
ris randasi mūsų parapijoj, nors 
ir toliau nuo bažnyčios gyvena. 

I Choras, tarsi parapijos širdis, 
■ kuris visuomet netik kas šven
tadieniais gieda bažnyčioje, bet 
ir šiaip parengimuose visur da
lyvauja. Tad, jaunime stok į 
choro eiles. Seklys.

NEW BRITAIH, CONN.

Swedish American Line
154 Boylston • St., Boston, Mass.

NEWARK—
Laukžemis 211 191 160
J. Montvydas 121 192 215
V. Barkauskas 198 205 145
E. Daukšys 145 180 225
V. Daukšys 212 172 118

890 940 893
ELIZABETH Noš 2-
Motches 198 177 211
Papai is 171 146
Vaičiulevičius 173
Kašėta 161 118
Gedminas 181
Surplis 196 212 183
Newalis 189 216 224

915 899 972
F. V.

Sūniškas Atsidavimas
na malonės diena ir tiems, kurie Kristaus nepažino ar
ba nuo Jo atsitraukė; tai yra diena, kada iš milijonų 

■' tikinčiųjų širdžių kyla malda į dangų, kad “šviesa, ku- 
E ri apšviečia kiekvieną žmogų ateinantį į šį pasaulį” 

* (Jo. 1, 9), aiškiau jiems nušviestų išganymo kelią, kad 
| Jo malonė paklydėlių suvargusiose širdyse pažadintų 
I amžinųjų daiktų pasiilgimą, pasiilgimą, kuris verstų 
i juos sugrįžti prie To, Kuris nuo Savo sopulingo Kry- 
I žiaus sosto taip pat trokšta jų sielų ir Kuris yra perim- 
I tas troškimu būti ir jiems “Kelias, Tiesa ir Gyvenimas” 

(Jo. 14,6).
Ir kai, pilna pasitikėjimo ir vilties širdimi, Mes de- 

| dame šitą pirmą Mūsų Popiežiavimo encikliką po Kris- 
| taus Karaliaus antspauda, tai tikrai jaučiame, kad vi- 
| si Kristaus išpažintojai su nuoširdžiu pritarimu ją pri

ims. Šio laiko vargai, rūpesčiai ir bandymai sužadina, 
« padidina ir paskatina, — retai kada pasiekiant tokį 
aukštą laipsnį, — Katalikiškos bendruomenės vienin
gumo reikalą. Nes visi tikintieji į Dievą ir į Kristų są
žiningai jaučia bendrą grąsinimą bendrojo pavojaus. 
Mes matėme raminantį ir atmintiną to Katalikiškojo 
vieningumo pareiškimą, taip labai reikšmingą tose 
sunkiose aplinkybėse — tą susibūrimą, užtikrinimą, 
nusistatymą ir pasiryžimą laimėti — tose dienose, ka
da su klupčiojančių žingsniu, bet pilnu pasitikėjimu 
Dievui, Mes užėmėme Sostą, paliktą tuščią Mūsų gar
bingojo pirmtakūno mirtimi.

Mes branginame atminti daugelio liudymų to taip 
sūniško prisirišimo Bažnyčiai ir Kristaus Vietininkui, 
ir to širdingo pasveikinimo, taip entuziastiškai ir taip 
neverstinai Mums išreikšto Mūsų išrinkimo ir vainika
vimo metu; taigi Mes džiugiai pasinaudojame šį pato
gų laiką ištarti jums, Šlovingieji Broliai, ir visiems, 
kurie priklauso prie Kristaus avydės, nuoširdaus dė
kingumo žodį už taip tvarkų gerbiančios meilės ir pa- 

I stovios ištikimybės išreiškimą Popiežiui, kuriame buvo 
| galima matyti Vyriausiojo Kunigo ir Aukščiausiojo 

f Ganytojo Dievo duotos pasiuntinybės pripažinimą.
Nes, Mes gerai žinome, tie visi pareiškimai nebu

vo ir negalėjo būti skiriami Mūsų silpnam asmeniui, 
bet tai nepaprastai ir išaukštintai pareigai į kurią 
Viešpats Mus iškėlė. Ir, nors nuo pat pradžios Mes jau
tėme svarbios atsakomybės sunkiąją naštą, kuri yra 
neatsikiriama nuo Dievo Apveizdos Mums suteiktos 
aukščiausios galybės, tačiau turėjome džiaugsmą ma
tyti tą puikų ir jaučiamą Katalikų Bažnyčios nesuar- 
domos vienybės įrodymą, kai tikintieji buvo susirinkę 
arčiau nepajudinamos Petro Uolos, kad apie ją suda
ryti sieną ir tvirtovę tuo metu, kai Kristaus priešai da-

C.RROOKLYM.H.Y.
PARAPIJOS JUBILIEJAUS 

BANKIETAŠ

LIETUVA PAVEIKSLUOSE
Lapkričio 19 dieną, šį sekma

dienį. 7-tą vai. vakare. Šv. An
driejaus parapijos salėje, bus 
rodomi paveikslai iš Lietuvos 
gyvenimo. Šiuos paveikslus ro
dys filmininkas J. Januškevi- -i
cius Jr. Pelnas skiriamas para
pijos naudai. Tad patartina ir 
kviečiama visus atsilankyti ir 
pamatyti Tėvynę paveiksluose. 
Nepalikit ir jaunimo namuose, 
kada yra proga pamatyti ką 

; nors iš savo krašto. Kilmininkas 
j J. Januškevičius, visuomet pa
rodo gražias aiškias filmas, ma
nau ir dabar būsime užganėdin
ti.

ĮSIGIJO VĖLIAVĄ
L. L. Auxiliary įsigijo vėliavą; 

ta proga pereitą sekmadienį, 
Park St. lietuvių salėje buvo iš
kilmingai pašventyta ir pagerb
ta. Šventinimo apeigas atliko 
klebonas kun. A. Vaškelis.

T. M.

ROCHESTER, N. Y
Atėjus rudeniui, prasidėjo žie

mos sezono veikimas. Pirmiau
siai buvo pataisyta ir pagražin
ta parapijos nuosavybė, užde
dant naują stogą mokyklos na
mui, kuris gražiai dabar atro-

»do ir kainavo netoli 500 dolerių.
I

Į
j

!

i
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Naujas stogas bus dabar ilgam 
laikui ir per daug metų nereiks 
jo taisyti, o gal laikysis ilgiau 
negu visas namas. Čia vėl pasi
rodė gabumas mūsų darbštaus 
klebono, kuris' sugebėjo tą dar
bą padaryti su gana mažomis iš-

Kaip jau buvo nekartą spau
doje pažymėta, kad šv. Jurgio 
parapija rengia didelį bankietą, 
sidabrinio 25 m. jubiliejaus baž- j 
nyčios pastatymo proga. Šis 
bankietas įvyksta lapkričio 26 
d., 1939, lygiai 6 vai. vakare, 
puošniame Coiumbus Club vieš-, 
būtyje, 1 Prospect Park, West. 
Brooklyne, prie pat Prospect 
Park. Svetainė talpina virš 3000 • 
publikos. Tikietai tik po $2.00. 
Tik šokiams — 75 centai. Gros 
padidintas J. Navicko orkestras. 
Kurie dar neturi įsigiję tikietų, 
pasiskubinkite, nes jie bus par
davinėjami tik ligi lapkričio 20 
d. Šokiams tikietų bus galima 
gaut ir prie durų. Šis jubiliejinis 
parapijos bankietas turėtų su
traukti ne vien tik parapijonis, 
bet ir plačiąją Brooklyno lietu-

nepaprastai vių visuomenę, ypač jaunimą, 
gražų ir naudingą visuomeninį kuriam bus proga pasipuošti ba- 

publikos valdžia, vasario 16 d., dzos vedamas, išpildys dainų 
1939 m. kun. J. Valantiejų ap- programą, bet būkite visi pasi
dovanojo LDK Gedimino ordinu, ruošę dainuoti, nes trauksime į ^2 d„ buvo pasekminga dalyvių 
kurį Lietuvos Gen. Konsulas p. sutartines. gausumu ir gražiu pelnu, kurio
Jonas Budrys yra įgaliotas šioje j Nepraleiskit šios puikios pro- liko suvirš $200.

i iškilmėje įteikti. gos. 1 Savaitė prieš Kristaus Kara-
į liaus šventę Rochesteryje lan
kėsi Argentinos misijonierius 
didžiai gerb. kun. Jonas Jakai
tis. MIC., kuris lankėsi po na
mus rinkdamas aukas dėl Ar
gentinos lietuvių bažnyčios ir 
vienuolyno, kuris tenai yra la
bai reikalingas, nes 40,000 lie
tuvių skursta tenai dvasiškai ir 
medžiaginiai ir savo neturtingu 
gyvenimu neįstengia vieni be 
šiaurės Amerikos lietuvių pagal
bos įsigyti tų dvasiniai reikalin
gų patalpų. Gerb. misijonierius 
sakė pamokslus Kristaus Kara
liaus šventėje ir rinko aukas

pasidarbavimą, Lietuvos Res- liniais rūbais. Choras. J. Brun- laidomis.
Pirmoji parapijos rudeninė 

vakarienė įvykusi spalių mėn.

dosi drąsesni. Žinant laiko sunkias medžiagines ir I 
dvasines aplinkybes, tas plataus pasaulio Katalikų 
vieningumo ir antgamtinės brolybės pareiškimas prie 
jų Bendrojo Tėvo, Mums atrodo tuo brangesnis ir daug 
žadąs. Ir tas atsiminimas davė Mums suraminimą pir
muose Mūsų Popiežiavimo mėnesiuose, kuriuose jau 
Mums teko patirti sunkumus, rūpesčius ir bandymus, 
nes Kristaus Sužieduotinės kelias pasauly jais nuklo
tas. *tas.

Klausimai Apsvarstymui
1. Koks buvo Popiežiaus tikslas įvesti Kristaus 

Karaliaus šventę?
2. Kodėl Popiežius džiaugiasi Katalikų vieningumu.

RRISTOL, CONN.
Musų miestas yra mažas, bet 

judėjimas nėra mažesnis, kaip 
ir kitur dideliame mieste. Yra 
4 draugijos ir Lietuvių nepri
klausomas klūbas. SLA dvi kuo
pos, Jaunuolių ir suaugusių vi
suomenės draugija. Vyrų ir Mo
terų ir Crusaders of Lithuania. 
Pas mus nėra jokių barnių gin
čų. visi lietuviai sugyvena ge
rai. Lietuvių kalbos mokykla 
darbuojasi jau trečias metas. 
Mokinių lankosi nemažas būrys, 
tai yra garbė mūsų miesto lie
tuviams, kad jie rūpinasi lietu
vių kalba ir siunčia savo vaiku
čius tos kalbos mokytis. Mes 
rengiam ‘Card Party" 26 lapkri
čio L.N.K. parke. Bristol, Conn. 
Visas uždarbis eis dėl tų vaiku
čių Kalėdų dovanoms, katrie 
lanko lietuvių kalbus mokyklą. 
Tai yra gražus darbas ir tuo 
mes galime didžiuotis. Jau iš
rinkta. yra komisija tam darbui 
iš SLA kuopos Rokas Jakavonis, 
Vincas Daugininkas ir Ona 
Marcinkevičienė. Iš L. N. K. —• 
Kipras Kvedaras ir Juozas Či- 
žauskas. Komitete yra ir mote
rų, bet jų vardus paskelbsime 
vėliau. Taigi visi prašomi Bris- 
tol‘io ir apylinkės lietuviai atsi
lankyti į mūsų ‘Card Party’ ir 
paremti mūsų mokyklų fondą. 
Įžanga 35c. Bus užkandžių, mū
sų moterys ne juokais prisiren
gė. Ona Marcinkevičienė.

VIESAS KVIETIMAS
LDS Connecticut apskričio 

metinis suvažiavimas įvyks lap
kričio 26-tą, 1939 m., Hartford, 
Conn. Sesijos prasidės 1 vai. p.

Švč. Trejybės parapijos mo
ty klos salėje. 339 Capitol avė., 
kampas Broad St. Apskričio 
nustatyta tvarka. Šv. Mišios už
prašytos už gyvus ir mirusius 
LDS narius įvyks 26 d. lapkri
čio, 10 vai. Švč. Trejybes par. 
bažnyčioj. Hartford, Conn. Tad 
kviečiame visas LDS Conn. ap
skričio kuopas skaitlingai iš
rinkti atstovus į šį suvažiavi- 
ną. pagaminti naudingų įneši
mų ir raportus iš kuopų veiki
mo. Taipgi kviečiame dalyvauti 
šv. mišių aukoje, tą dieną Hart
forde. Kurie dėl kokių nors 
kliūčių negalės dalyvauti, tai ta 
intencija lai išklauso šv. mišių 
savo parapijų bažnyčiose.

Kviečia visus —
Dr. M. J. Colney, apskr. pirm. 

B. Mičiūnienč. Rast.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ i 
KOLONIJOSE I 

I
šv. Cecilijos choro vakaras. 
Choras ir mėgėjai, vadovaujant 
varg. A. Šląpeliui. išpildys ope
retę "Katriutės Gintarai" ir 
koncertą. Įžanga maža. Tikima
si. kad žmonės gausiai dalyvaus 
choro vakarėlvj.

LAWRENCE, MASS
9

Šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčioje. lapkričio 10 — 12 dd.. 
įvyko keturiasdešimts valandų 
Švč. Sakramento adoracijos. Al
torius buvo papuoštas labai gra
žiai gėlėmis. Pamokslus pasakė 
kunigai: J. Pauliukonis. MIC.. 
J. Padvaiskas. A. Baltrušiūnas. 
Strakauskas ir dr. P. Liutkus. 
M. S. Parapijos choras, vado
vaujamas muziko P. Sako, gra
žiai giedojo mišparus. Užbaigta 
iškilminga procesija. Beveik vi
si parapijiečiai ėjo prie Šv. Ko
munijos. Be minėtų kunigų, dar 
lankėsi šie: kun. J. Švagždvs. 
kun. Petrauskas, kun. K. Urbo
navičius. kun. P. Virmauskis, 
kun. J. Bakanas. kun. J. Vaitie
kūnas ir kun. Bucevičius.

Pereitą sekmadienį, pp. Nau- 
jckaitienė. Sykes ir A. Kneižie-: 
nė. Sąjungietės. dalyvavo Mote
rų Sąjungos apskričio suvažia
vime. So. Bostone.

Elegantiški Kaitinai 
Už Žemą Kainą

F

6

šiomis dienomis buvo susirgęs 
p. Pranas Kuras. Dabar jau bai
gia pasveikti.

Pasimirė a. a. Katrina Bušau- 
skienė ir J. Taresevičius. Liko 
palaidoti iš šv. Pranciškaus pa
rapijos bažnyčios.

Serga Aldona Latvytė. Ji la
bai apgailestauja, kad su kitoms 
mergaitėms, lapkričio 19 d., ne
galės ateiti ir atlikti Tretininkų 
brolijų profesijos. Tą dieną apie 
dvidešimts jaunuolių kandida
čių daro profesiją į Tretininkų 
broliją, ir vakare turi savo pra
mogą su užkandžiais. Vaidinto
jos atvažiuoja iš Lowell.

Aguonėlė.

N0RW00D, MASS

rodo labai jauki, maloni ir gra
ži. Žmonės sako: “Malonu būti 
toj bažnyčioj ir pamaldos atro
do trumpos”.

Atnaujintos bažnyčios paveik
slų šventinimo proga, lapkričio 
19 d. bus bažnytinis koncertas 
ir bankietas. Toms iškilmėms 
vadovauti yra sudaryta komisi
ja. Kun. dr. J. B. Končius — 
garbės pirmininkas. Aleksas Zu- 
mas — pirmininkas. Zofija Bra
zauskienė — vice - pirmininkė, 
kun. J. Klimas — iždininkas. 
Juozas Paškevičius — sekreto
rius. Elena Vasiliauskaitė ir Le
oną Šierantaitė — narės.

Bažnytinis koncertas prasidės 
lapkr. 19 d. 6 vai. vakare. Para
pijos chorai labai uoliai prisi
rengė prie to koncerto: chorams 
vadovauja gabūs muzikai —Vla
das Šierantas ir jo duktė — Le
oną. kuri baigė aukštąjį mokslą 
muzikoj. Pamokslą sakys kun. 
P. Garmus iš Easton. Pa.

Po švetinimo ir koncerto iškil
mių salėje. 7:30 vai. įvyks ban
kietas. Tą bankietą rengia Mo
terų kat. organizacija ir Merg. 
Sodai. Dr-ja. Bus žymūs kalbė
tojai ir grieš orkestras.

Europoje karui prasidė
jus visi dalykai brangsta, 
taipgi brangsta ir kailiniai, 
bet I. J. Fox didžiausia kai
linių firma Amerikoje dar 
iki šiol kailinių kainų nepa
kėlė, neg jai pavyko didelį kiekį nupirkti nebrangia kai
na nesiųtų kailių.

Žinoma, atšalus orui ir kailinių kainos kils. Taigi,; 
kol dar oras nėra šaltas ir kailinių kainos žemos, pasi-, 
naudokite proga ir įsigykite kailinius dabar. I. J. Fox 
krautuvėje yra didžiausias pasirinkimas naujausios 
Hollywoodo ir Paryžiaus mados moteriškų kailinių ir 
labai prieinamomis kainomis.

ART. ONA KASKAS,
priima miesto raktą. \Vorcesterio miesto mayoras 
\Villiam Bennett Įteikė miesto raktą Metropolitan 
operos artistei Onai Kaskas — Katkauskaitei lap
kričio 6 d.. 1939 m.

Iš kairės Į‘dešinę stovi: mayoras Bennett, art. 
Ona Kaskas. adv. A. Milleris ir pietų rengimo art. 
Kaskas pagerbti kom. pirm. p. Marijona Čižaus- 
kienė.

Lapkričio 13 d. pp. adv. Ben
jamino ir Anastazijos i^ykes 
naujoje rezidencijoje. 125 Bond 
St.. Sąjungietės pagerbė savo 
kuopos pirmininkę p. I. Tvas- 
kienę’. jos gimimo dienos proga, 
p. Tvaskienei šis vakarėlis buvo 
tikras surprizas. Tame vakarė
ly.] dalyvavo ir p. Tvaskienės 
dukrelė slaugė Joana, pp. Sykes 
labai nuoširdžiai visus priėmė 
ir pavaišino.

Po vakarienės p. Tvaskienei 
pareikšta daug nuoširdž’ų linkė
jimų ir sveikinimų. Įteikta do
vanėlė. Toastmasteriu buvo p 
B. Adomaitienė.

Visos Sąjungietės linksmai 
praleido laiką.

šios vakarienės surengimu la-, 
bai daug pasidarbavo šios Są
jungietės: pp. A. Sykes. U. Paz- 
niokienė. A. Kneižienė. p. Wara- 
bow ir kitos. „

Ilgiausių metų linkime p. I. i 
Tvaskienei. CSN. i

______ ______________ ___

Penktadienio rytą, lapkričio Į 
10 d. Jonas Vasiliauskas, gyv. Į 

eidamas 
gatve paslydo ir susižeidė.

Norwoodo miestas iškilmin- . 
gai minėjo Paliaubų dieną. Mie-1 
sto varpais išpildyta graži pro- į 
grama. Taipgi visais bažnyčių : 
varpais skambino per 2 minu
tes 11:02 vai. ryte.

Sekmadienį, lapkričio 12 d. į- 
vyko Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos metinė vakarienė. Parapi
jiečiai gausiai dalyvavo. Buvo
ir svečių, tarp kurių ir kun. F. 1008 VVashington St.. 
Norbutas iš Brocktono. Vaka
rienės programą paįvairino 
varg. A. Šlapelio dainininkių 
grupė.

Sekmadienį, lapkričio 19 d.. 
7:30 vai. vakare. Šv. Jurgio par. 
svetainėje. St. James St. įvyks

WORCESTER, MASS

toriui p. Petrui Carroll — Kara- cesterio lietuvaičių susidomėji- 
liui už brangią dovaną "Orkedi-1 mu ir tokiu skaitlingu dalyvavi- 
jos gėlių korsažą”, kuri buvo ar- Imu. Laikraščiuose iš anksto bu- 
tistei prisegta ir tuomi pagra- vo skelbiama, kada, kur ir nuo 
žino mūsų parengimą. Noriu y- ko galima buvo gauti bilietus, 
patingai reikšti padėką komisi- j tat nė viena negalėjo jaustis 
jai: pp. Angelai Tamulionienei.! jog nieko nežinojo apie minėtą 
Marijai Vaikšnorienei. Angelai pokylį.
Vaišienei. Matildai Millerienei. I Reikia pridurti, kad pats vieš- 
Anelei Thompsonieniei ir Flo- bučio vedėjas išreiškė nustebi- 

‘ rencijai Karpavičienei už jų pa-. mą. kad tokiame trumpame lai- 
sišventimą.
daus pasiaukojimo ir išlaidų, šis lis. 
parengimas nebūtų buvęs tokis 

i pasekmingas.
Kadangi virš minėtas pagerbi

mas buvo skubiai rengiamas, 
nebuvo tam tikrai padarytų už- 
kvietimų. reikia stebėtis Wor-

i

I

nes be jų nuošir-; ke surengtas toks šaunus poky-
Visoms dalyvėms ir gabiai 

komisijai, su kuriomis man ypa
tingai buvo malonu dirbti, dar 
kartą tariu dideli lietuvišką a- 
čiū.

Marijona E. Čižauskienė
• Kom. Reng. Pirm.'

IŠMAINOME SENUS KAILINIUS Į NAUJUS. 
Mes išmainome senus kailinius j naujus, duodami už 
juos didelę nuolaidą. Taigi, nedėvėkite senų ir nune
šiotų kailinių, kurie neduoda šilumos nei puošnumą. 
Pasipuoškite naujais, elegantiškais kailiniais ir už ma
žą kainą.

Mūsų krautuvėje galite įsigyti kailinius su labai 
mažu ^mokėjimu, o mėnesiniai išmokėjimai duodami 
tokie, kokio nori kailinių pirkėja.

Atėjusios į krautuvę, reikalaukite, kad Jums patarnautų lie
tuvis kailinių ekspertas p. Bernardas Koraitis. Per jį pirkdamos 
dar sutaupysite 10 nuošimtį. P-nas Bernardas Koraitis yra par
davęs tūkstančiams, kurios kaip jo patarnavimu taip ir kailiniais 
yra patenkintos. Patenkinta būsi ir Tamsta. Pasinaudokite skel
biamais bargenais — ateikite į mūsų krautuvę šiandien!

I

PHILADELPHIA, PA

I

411 WASHINGTON street 
Boston, Mass.

Pennsylvanijos Žinios

Philadelphia. Pa.
Lapkričio 5 d. Šv. Kazimiero 

parapijos mažasis choras suren
gė labai gražų, pamokinantį, vai
dinimą. Gaila, kad buvo blogas 
oras ir sutrukdė žmonių atsilan
kymą, todėl publikos buvo ne
daug. Jaunieji artistai pasirodę 
labai gerai. Juos reikia sveikin
ti ir linkėti geriausio pasisekimo 
ateityje. Lai Dievas juos laimi- 

J. A. Kondrotas.

ARTISTE ONA KASKAS , buvo įteikta artistei graži dova- 
WORCESTERY ! nėlė atsiminimui “evening bag”.

Lapkričio 6 d. buvo suruošta Orchidėjų puoštas buvo pado- 
vienų moterų iškilmingi pietūs vanotas p. graboriaus Carrol 
Bancroft viešbuty Metropolitan.‘ 1 Karaliaus l. 
operos solistei Onai Kaskas 

< Katkauskaitei i pagerbti. Pie
tų rengimo komisiją sudarė: 
ponia Vaikšnorienė. dainininkė 
Čižauskienė. ponia Millerienė. 
ponia Tamulionienė. ponia Vai- 
šienė. ir ponia Karpavičienė. 
Per pietus kalbėjo ir įteikė Wor- 
cesterio raktą miesto gaspado- 
rius p. Bennett. Po jo kalbėjo 
viešnia iš Lietuvos p. Ona Pak
štienė ir artistė Katkauskaitė. dainavo 
Programos vedėja buvo dain. M.
Čižauskienė. Susirinkusių ponių vėjo publiką savo balsu ir malo

numu. Sudainavo ekstra vieną 
lietuvišką dainą — “Mano Ro
žė": publikai labai patiko. Vie
tinė spauda sekančią dieną la
bai šiltai atsiliepė apie daininin
kę ir jos balsą.

Worcesterio lietuviai ir sve- 
j timtaučiai ilgai minės artistę 
(Oną Kaskas ir jos nuotabiai 
■ gražų balsą. Raporteris.
Į

MANO PADĖKA
Šiuomi reiškiu nuoširdžią pa

dėką visoms ponioms ir pane
lėms. kurios dalyvavo pietuose 
pagerbti Metropolitan Operos 
artistę Oną Kaskas — Katkaus- 
kaitę. puošniame Bancroft vieš- 

, buty lapkričio 6 d.
Ačiū p. O. Pakštienei, viešniai 

. ; iš Lietuvos už pasakytą kalbą. 
•! j Ačiū vietiniam laidotuvių direk-

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

; PROVIDENCE. R. I.
Telephone:

i Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,

Šis pokylis praėjo labai jau
kiai ir paliko VVorcesterietėms 
malonų įspūdį. Visos dalyvavu
sios džiaugėsi šia proga pagerb
ti artistę Oną Kaskas. kuri vi
siems visuomet sakosi lietuvai
tė esanti ir tuo didžiuojasi. Iš- 
tikrųjų tai puikus pavyzdys čia 
gimusiems. kurie kai kada už
miršta. iš kur kilę.

Ant rytojaus p-lė Ona Kaskas 
Clark universitete

(Fine Arts Course), kuri suža-

I

iškilmių. Vestuvių puota įvyko 
pas ponus Kazlauskus. Sveikina
me jaunavedžius ir. linkime 
jiems ilgiausių metų ir daug

MOUNT CARMEL, PA.

A. A. KOTRYNA BENDORA-
VIČIENĖ

Po trumpos ligos Franklin 
Sųuare ligoninėje atsiskyrė su
šiuo pasauliu visiems Baltimorės Dievo malonių jų naujam gyve- 
lietuviams gerai pažįstama a. a. 
Kotryna Bendoravičienė. gyve
nusi 225 S. Calhoun St. Mirė pir
madienį. lapkričio 6 d. ir buvo 
palaidota iš šv. Alfonso bažny
čios ketvirtadienį, lapkričio 9 d. 
Kadangi priklausė prie Alto
riaus ir Rožančiaus moterų dr- 
jos. tai trečiadienio vakarą na
rės susirinko pas graborių Juo
zą Kašinską. kur velionė
pašarvota, ir sukalbėjo rožan
čiaus dalį už mirusios vėlę. Lai
dotuvės buvo iškilmingos. Mū
sų visi trys kunigai prie visų 
trijų altorių atnašavo šv. mi
šias. Gan didelis žmonių būrys 
dalyvavo laidotuvėse bažnyčioje 
ir ant kapinių. Amžinąjį atilsį 
duok mirusiąjai. Viešpatie, o 
suraminimas ir susitaikymas su 
Dievo valia tenužengia ant liū
dinčio vyro ir sūnaus iki pasku- 
tinios pasimatymo dienos.

nime.

MŪSŲ LIETUVIŲ TAUTOS 
PAŠELPINIS KLUBAS. TAI 

MŪSŲ REIKALAI
Pietų dalyje Philadelphijos 

miesto lietuviai didžiuojas, tu
rėdami. savo nuosavą namą, ku
rį laiko Lietuvių Tautos Pašel- 
pinis Klubas, kuriame vyksta 
susirinkimai ir kitoki reikalai 
svarstomi. Jo antrašas: 928 E. 
Moyamensing avė.. Phila. Minė
tas klubas, rengia nepaprastai 
didelį “Kalakutų Balių", kuris 
įvyks šeštadienį, lapkričio 18 d., 
minėtame klube. Kaip kitais me
tais. taip ir šįmet, yra paskirta 
22 kalakutai dovanoms. Visi 
kviečiami įsigyti tikietą arba 
visą knygutę, kuria galima lai
mėti kalakutą kelių dolerių ver
tės, nes kalakutų balius įvyks 
prieš pat padėkonės dieną. Dėl 
palaikymo mūsų gerovei klubo, 
yra išsiuntinėtos laimėjimo kny
gutės klubo nariams. Knygutė 
kainuoja tik 1 doleris, o kny
gutėje tikietų yra net 24. Taigi 
galima laimėti kalakutą visai 
pigiai, tik reikia norėti išbandy
ti savo laimę. Be to, yra ir dau
giau laimėjimų; kurie daugiau
sia parduos laimėjimo kalakutų 
knygučių, tas gaus veltui vieną 
kalakutą už pasidarbavimą. 
Kas-nekas. bet klubo nariai, tai 
turėtų kiekvienas įsigyti knygu
tę, nes tai jūsų pačių priedermė 
remti savo klubą, iš kurio jūs 
gaunate ligos ir po mirtines pa
šalpas. ir esi ligoje prižiūrimas, 
lankomas. Todėl, atsiminkite, 
kad tai jūsų pačių klubas, ir jūs 
patys turite klubą paremti dėl 
savo gerovės. Teko nugirsti, kad 
kaikurie klubo nariai atsisako 
imti laimėjimo kalakutų knygu
tes: jei taip darysime, tai vėl 
turės būti įvesta mokėti po mir
tines. Tiesa, klubas, dar gerai 
laikosi, bet tai dėka mūsų pačių, 
todėl remkime ir toliau. Nepa
mirškime nė vienas atsilankyti 
į klubo “Kalakutų Balių”, lap
kričio - November 18 d., nes bus 
vienas iš smagiausių pasilinks
minimų, grojant puikiai muzi
kai. Visi dalyvaukime.

K. Dryža.

bažnyčia buvo puikiai atnaujin
ta iš lauko pusės ir viduj. Baž- 

ŠV. KRYŽIAUS BAŽNYČIA nyčios sienas apkalė cemento 
Šią vasarą lietuvių katalikų' plytomis, pertaisė bokštą; uždė-

Į jo naują blizgančio plieno kry
pčiai. kurie pavieniai gyvena į- žiu; perdirbo pamatus ir pada- 
i vairiuose miesto kampuose. Tie rg naujus laiptus. Viduj bažny- 
ir bus aplankyti iki gruodžio 15. , čia išpuošta artistiniai. Piešimo 

Katekizmai vaikučiams nelan- darbą atHko Mino Sąuillace; 
kantiems parapijinės mokyklos bažnyčią puošia harmoningai— 

i prasidėjo pereitą sekmadienį, suderintos malonios spalvos ir 
Pamokos yra laikomos tuoj po puikūs paveikslai. Didžiulis pa- 

. mišių 8:30 vai. Kitais metais pa- veikslas — Viešpaties Jėzaus 
mokos būdavo 3 vai. po pietų. Nukryžiavimas, — apima, be- 
Šįmet valanda buvo permainyta. • maž, visą skliausto vidurį; tas 
kad duoti progą tėvams ir vai
kams išklausyti šv. mišias ir at
likti katekizacijos pamokas.

Kortavimų vakaras, kurs įvy- 
’ ko ketvirtadienį, lapkričio 9 d. 
davė pelno parapijai S120. Žmo
nių nebuvo 200 asmenų, bet da-

M p Ct U M d UZZUCO V uio pa'

lyvavusieji pasirodė duosnūs, veikslas yra labai įspūdingas.
> šonus puošia ketu- 

i rių evangelistų paveikslai; be 
(jas puošia šv. Kazimiero, 

tarnai turėjo Lietuvos globėjo, ir Panelės 
_ Pažaislio stebūk-

bet kurios tvarka lingas paveikslas. Virš didžiojo

. paveikslas vaizduoja Kalvarijos 

. kalno tragediją. Apart Nukry- 
■ žiuotojo paveikslo, matosi tenai 
Panelė Švenčiausia, stovinti po 
kryžiumi, Šv. Jonas Apaštalas. 
Marija Magdalena, Marija Kle
opą ir Jeruzalės vaizdas. Šis pa-

ŠŠ. VARDO DR-JOS METINĖ 
OISTERIŲ PUOTA

Jau dešimtas metas kaip ŠŠ.
Vardo dr-ja antrą lapkričio 
mėn. sekmadienį turi sau pasi- 
skyrusi didžiulei parapijos ois- 
terių puotai, šįmet oras buvo 
parinktas šiai pramogai. Ne

buvo peršalta, bet ir nešilta mokyklos 
kieme oisterius lukštenti. Oiste- 
rių mėgėjų susirinko virš 300. 
Jie juos valgė žalius, keptus ir 
garuotus ir visi girė. ktid buvo 
gardūs. Puota prasidėjo 1 vai. 
po pietų ir tęsėsi iki vėlyvam 
vakarui. Švč. Vardo dr-jos val
dyba ir ypatinga rengimo komi
sija dirbo sunkiai ir rūpestingai, 
kad visi būtų patenkinti. Girdė
jau kun. Dubinską. dr-jos dva
sios vadą, sakant, kad pelno 
liks apie S250. Visi atsilankiu
sieji tvirtino, kad niekas niekur 
negali surengti geresnios oiste- 
rių puotos, kaip kas metą suren
gia mūsų parapijos Šv. Vardo 
dr-jos vyrai. Tad valio kun. Du- 
binskui. dr-jos valdybai, 
mo komisijai ir visiems, 
dirbo pereitą sekmadienį.

STANEVIČIUS IR 
KAZLAUSKAITĖ 

šeštadienį, paliaubų — lapkri
čio 11 d.. Matas Stanevičius iš , i 
Herrin. Illinois paėmė sau uz 
žmoną p-lę Birutę Kazlauskaitę. 
Šliūbas įvyko prieš mišias, ku
rias atnašavo kun. Antanas Du- 

j binskas. Šv. Komunijos metu 
kaip jaunojo, taip jaunosios ma
mytės buvo prie Dievo Stalo. 
Kazlauskų šeima plačiai žinoma 
Baltimorėje ir Curtis Bay su
traukė daug žmonių bažnyčion, 
kurie buvo liudytojais šių gražių

pirkdami įvairių laimėjimų nu- Bažnyčios 
merius.

i
Ketvirtadienį, lapkričio 16 d. to. 

j mūsų altoriaus
puotą, kurią užfundino parapi- švenčiausios Pažaislio 
jos kunigai.
rūpinosi Sesutė Lukrecija. Ber- altoriaus matosi Panelės Šven- 
niukai gražiai U ’
popietį, žaisdami įvairius žaidi
mus ir užkandžiaudami.

J. M. Arkivyskupas Mykolas 
J. Curley minės sidabrinį jubi
liejų savo vyskupavimo ketvir
tadienį. lapkričio 23 d. Pontifi- 
kales mišias atnašaus 5th Regi- 
ment Armory. Šiose iškilmėse 
dalyvaus 10 vyskupų ir keli šim
tai kunigų. Mūsų kunigai irgi 
žada dalyvauti.

Vonsevičienė ir Miliauskienė, 
kurioms buvo padarytos sun
kios operacijos jau sveiksta. 
Pirmutinė jau sugrįžo namo, o 
pastaroji mano tai trumpu lai
ku padaryti. Abiem linkime vei
kiai pasveikti.

rengi- į 
kurie

ir už-
pe-

NUOTRUPOS
Kalėdojimas jau kaip 

baigtas. Kun. dr. Mendelis 
reitą sekmadienį iš sakyklos mi
nėjo. kad šią savaitę užbaigs 
lankyti svarbesnias gatves ir 
liks tiktai išsisklaidę parapijie-

linksminosi visą čiausios apvainikavimas dangu
je ir angelai, kurie išreiškia 
džiaugsmą. Tuoj įėjus per di
džiąsias duris matosi, viršuj 
Aušros Vartų Vilniaus stebuk
lingas Panelės Švenčiausios pa
veikslas: Ji, tarsi, kiekvieną į- 
einantį į bažnyčią maloniai svei
kina.

Elektros šviesos naujai sudė
tos; lempos padarytos iš bron
zos. gotiško stiliaus: jas sudaro 
aiškią ir malonią šviesą. Grote
lės, bei Dievo Stalas gotiško sti
liaus. naujai padarytos. Įrengta 
nauja sakykla ir nauji klauptu- 
kai su gurno paduškėlėmis. 
Grindys guminėmis plytelėmis 

B. S. K. j įcementuotos. Visa bažnyčia at-
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Bostono arkidiecezijos katali
kiškų knygų savaitė sėkminga. 
Daug katalikiškų knygų rodoma 
visuose viešuose knygynuose. 
Centraliniame knygyne, Copley 
Sųuare, kas vakarą yra sako
mos prakalbos. Žmonės netelpa 
salėse. Ypatingai daug žmonių 
klausėsi Mayoro Tobino, arki-' 
tekto Miginnis ir kun. Finn, I 
paulisto.

nį, Šv. Petro bažnyčioje, padės 
darbuotis pora svečių kunigų. 
Kun. Kamandulis, MIC., sekma
dienį giedos vyčių jubiliejaus šv. 
mišias, 9:30 vai. ryte. Kun. F. 

I Norbutas sakys jiems pamokslą.

vėl gauna gražiausias kalban
čias filmas “An Orphan Boy of 

j Vienna”. Šie paveikslai sudaro 
tikrą operą. Jie bus rodomi, gal,

I

nepatogiu laiku, lapkr. 25 d.. 
3:30 vai. p. p., bažnytinėje sa
lėje, W. 5th St. Įžanga vaikams 
10c., suaugusiems 25c. Pelnas 
eis jaunimo rekreacijos reikme
nims. Kitam laikui šių gražių

■ filmų nebuvo galima gauti.

Šv. Vincento Pauliečio labda
ringa draugija prašo labdarin
gai nusiteikusių žmonių sunešti 
galimų drabužių. Jie bus teikia
mi vargstančiai mūsų kolonijos 
biednuomenei.

CAMBRIDGE. MASS.
GRAŽŪS PAVEIKSLAI

Lapkr. 25, šeštadienio vakare 
vai. parapijos salėje bus rodo-

Šv. Petro lietuvių bažnyčios 
kunigai, aiškindami apie decezi- 
jos knygų savaitę, patarė para
pijiečiams lankyti parapijos 
knygynėlį, 492 E. 7th St. trečia
dienių ir ketvirtadienių vaka-, 
rais. Kunigai taip pat prašė 
žmonių lankyti lietuviškas pa
mokas, ketvirtadienių vakarais.

Gaunama nepaprastai graži 
filmą. Vaikų Darželio vedėjai

i

7
mi nepaprastai gražūs garsiniai 
krutami paveikslai. Visi ateiki
te.

Penktadienį, po šv. valandai, 
bus laikomas Federacijos sky
riaus susirinkimas, bažnytinėje 
salėje.

i

Gale šios savaitės ir sekmadie-

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A.LKapotius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 Iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Bubatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshls, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8-

Ę.............................
Ė Tel. ŠOU 2712

■ra
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Dr.£ Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS | 

534 Broadvvay | 
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8 ė
X-RAY

I

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

MOTERŲ SĄJUNGOS
(CONN. APSKRIČIO SUVA

ŽIAVIMO ĮSPŪDŽIAI)

Suvažiavimas įvyko Manches- 
ter, Conn., spalių 22 d. Kad ir 
svetimtaučių vietoje, bet buvo 
labai mandagus priėmimas. Se
sijas atidarė malda kun. Tim- 
mins, kuris taip pat sveikino 
lietuves delegates ir palinkėjo 
gerų pasekmių organizacijai bei 
džiaugėsi darbuote katalikių 
moterų.

Mandatų pridavimas parodė, 
kad dalyvavo 6 kuopos — 24 
delegatės ir dar viešnių. Tai gra
žus būrelis parinktų moterų bei 
mergaičių. Renkant sesijoms 
valdybą, pageidauta, kad jau
nesnės užimtų vietas, pratintųsi 
ir pavaduotų ilgametes veikė
jas. kas ir įvyko. Sesijų vedėjos 
ir į valdybą įėjo, jaunos puikios 
ir darbščios panelės. Sesijas ve
dė p-lė Jenušonytė. pagelbinin- 
ke — p-lė Norkūnaitė. rast. — 
p-lė Jokubaitė, pagelbininkė — 
p-nia Kanapkienė. Tikrai malo
nu pasidžiaugti, nes tai nauja 
energija, tai būsimos darbuoto
jos. naujos spėkos stiprinančios 
sąjungos veikimą. Mano patari
mas senoms veikėjoms pasi
traukti. o duoti progos jaunoms 
užimti vietas. Aš tai sakau, to
dėl, kad daugelis iš mūsų. neva, 
sako išsirinkite naują valdybą, 
bet kada prisieina rinkimai, na 
tai paprastai sakome palikime 
tą pat. o jeigu jau kuri nors 
kuomet prasitars, kad kažkurį 
reikėtų pamainyti, tai jau triuk
šmas kyla begalinis. Aš čia kal
bu apie organizaciją bendrai, 
paliečiant visas valdybas ir vi
sas veikėjas, nes tas labai ne
sveika man atrodo, kad mes taip 
darydamos negalime susilaukti 
naujų veikėjų arba naujų vedė
jų, gerų darbuotojų. Tai kaltė 
mūsų pačių. Paprastai sakome, 
jau šioji kiek metų dirba, kas gi 
taip atliks? Netiesa, brangio
sios, kurios kartais sakote, jei
gu mane neišrinksite, aš ne- 
sidarbuosiu sąjungai. Tas rodo, 
tik mūsų pačių savymeilę ir 
klaidingą supratimą, kad jau
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ADVOKATAI

A. J. YOfŪNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OĘI^AI: .,

6 Beacon St., BosfM.
Room 627, Tel. GAP 6154 

101 Baxter 81.. So. Boston, Mass.
Tel. i$pU 4673 

NAMŲ: 
35 HunrfevveH Avė.; Brighton

Te L 8TA 8659------------- -

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadway) 

South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

__ ' T X /

X

Tel. 3826 Namų Tel. 5307

Locy ft YdBffl
;! LIETUVE ADVOKATĖ ;

(JEKIMAUČUTĖ)

:• 14HopeSL, :
Greenfield, Mass. ;

|

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS

598 East Broadvvay.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1781 Room 3

Residence:
18 Thomas Pk„ Tel. S. B. 1043

bėgyje, nei vienas dalykėlis ne
nuveiktas be jos pasidarbavimo. 
Iš raporto trilypės gegužinės 
paaiškėjo, kad atliko gražaus 

; pelno, būtent, po $111.00 visom 
organiazcijoms. Gražiai pasi
darbuota, išreikšta padėka po
nui Norkūnui ir visai komisijai 
už pasidarbavimą. Seimo dele
gatė p-lė Jokubaitė smulkme
niškai atpasakojo seimo įvykius 
ir jos raportas priimtas delnų 
plojimu. Vėliau padaryta dau- 

į gelis gražių nutarimų, kuriuos 
matysite užrašuose pabaigus se- 

! sijas. Vienas iš kunigų atkalbė- 
! jo maldą, p-lė Karpuškaitč pa- 
, kvietė delegates vakarienei ir 
I tuo seimas baogėsi. Vakarienės 
metu pasakyta gražių kalbelių; 
malonumas ir draugiškumas tai 
jau tikrai darė gražų įspūdį 
naujai atsilankiusioms. Laike 
vaišių kalbėjo šios: p-nia Tamo
šiūnienė, p-lė Jenušonytė, p-lė 
Norkūnaitė, p-lė Jokubaitė, 
p-nia Mončiūnienė, p-nia Ambo- 
tienė, p-nia Mičiūnienė, M. Za- 
ilckienė, p-nia Kanapkienė ir 
p-nia Astramskienė. Vakaro ve
dėja p-lė Karpuškaitė padėkojo 
delegatėms už kalbas ir vakarė
lis baigėsi gražiausioj nuotai
koje. Čia pasirodė tos jaunos 
sąjungietės. Kaip gražiai moka 
tvarkyti ir gerai atlikti dalykus.

GRABORIAI

• 1

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS 8IOS VALSTYBES Į 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2637.
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Katalikiškos Spaudos Mylė 
tojas Ir Jos Platintojas

nėra kitos, kuri galėtų gerai 
tinkamai darbą atlikti.

Paimkime, kad ir kokį nors iš
radėją, kuris vienas išrado kokį 
nors gerą, puikų dalyką, kad 
jau nei geresnio, nei gražesnio, 
nei tvirtesnio, rodosi, kitos ne
galėtų išgalvoti. O tik žiūrėk 
trumpame laike išrado naujes- 
nias madas, kurkas gražesnias 
už pirmąjį ir net daug tinka-!

ONA IVAŠKIENĖ,
įžymi menininkė, kurios išmoky
ta vaikučių grupė puošia lietu
viškus vakarus ir įvairius "Dar
bininko’’ parengimus. Nevv Yor 
ko pasaulinėje parodoje Lietu
vių Dienoje, p. Ivaškienės vado
vaujama, vaikučių grupė nuste
bino žiūrovus, matant kaip ma
ži vaikučiai sutartinai šoka tau
tiškus šokius.

Al. Ivaška taip-gi yra visuo- 
meninkas ir “Darbininko” ben
dradarbis. P-nai Ivaškai pasiža
dėjo dalyvauti Intertypos ban
kiete, o jų sūnus Edmundas ir 
Algimentas pasakys keletą de
klamacijų^ __ _ ______ _

I

I

mesnias. 1 aigi patyrimas paro-j yiaionu pasidžiaugti. Bravo jau
do, kad vis atsiranda ir už gabų 
gabesnis. Taigi man malonu la
bai matyti jaunas veikėjas, 
sveikinu jas ir linkiu pasekmių. 
Sesijų tvarka buvo puikiai veda
ma. Malonu iš tikrųjų lankytis 
suvažiavimuose gražioje nuotai
koje. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kiek ir kaip gražiai darbuotasi 
sąjungos gerovei. Ypatingai p-lė 
Jokubaitė daug darbavosi metų lenkai buvo susprogdinę.

nos sąjungietės.
Korespondentė.

Nuo spalių 18 dienos at
naujintas tiesioginis trau
kinių susisiekimas 
Kauno ir Berlyno per nau
jai pastatytą skersai Vis- 
los tiltą prie Diršavo, kurį

(VAIRŪS skelbimai

tarp

PARSIDUODA 9 kambarių! Kratųvė didelė ir gražiai įreng- 
moderniškas namas su visais; ta. Virš krautuvės yra gyvenimo 
pagerinimais, barnė, dviejų ka-! namas—turintis 6 didelius kam- 
rų garadžius. 6 aktarai i____  _
prie didelio kelio ir arti miesto domas su “steam heat’ 
centro. Pėsčiam nueiti į centrą wood floors” 
ima tik 30 minutų. 12_  __
gražios ir parankios vietos, ra- Į sai. Už namo, yra lotas žemės 
šykite: A. J. Baltrus. Minot Avė. su daug įvairių vaisinių medžių. 
R. D. Auburn. Maine. : Ši vieta netoli lietuvių bažny-

(20-24-1) ; čios ir randasi centre lietuviais 
apgyventos vietos. Priežastis 
pardavimo — savininkas turi 
kitur išvažiuot. Kaina labai pri- 

, einama. Deliai informacijų — 
1 prašome kreiptis — Darbinin
kas, 366 Broadvvay, So. Boston, 
Mass. (17-21)

žemės' bartis — elektriką, gasa ir šil- 
Hard- 

per visą namą — 
Kas norite moderniški plumberystės įtai-

PARSIDUODA drabužių krau
tuvė ir namas. Biznis yra išdirb
tas per 20 metų; gerai einas.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayViewMotorService
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių šuto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

ino vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8fh St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joc. Kapočiūnas ir Peter Trečioką* 
Savininkai.

Rcs. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS—
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

JONAS JESKELEVIČIUS gi- 
' įnė Kabelių parapijoje, Marcin
konių vai., Dzūkijoje. Atvyko į 
šią šalį 1895 metais. Vedė Mari
joną Kastantinavičiūtę 1906 m.

Dirba batų dirbtuvėje Field & 
Flint Co. jau 44 metai be per
traukos.

Priklauso prie Šv. Kazimiero 
dr-jos, Franklin Club. LRKSA 

į ir LDS 2-ros kp„ kurios yra ka- 
' sierius nuo pat kuopos įsisteigi- 
mo.

P-nai Jeskelevičiai yra stam
būs aukotojai įvairioms įstai
goms. Jie yra aukoję Kabelių 
bažnyčiai $3,000.00. Yra išleidę 

■ į kunigus keletą klierikų.
Jonas Jeskelevičius yra tikras 

katalikiškos spaudos apaštalas. 
Jis parėjęs iš darbo, ypač kai 
buvo jaunesnis kiekvieną vakarą 
eidavo po namus užrašinėdamas 
“Darbininką” ir kitus katalikiš
kus laikraščius. Nors dabar ir 

i paseno, bet. kiek jo pajėgos lei- 
į džia. jis visuomet dirba laikraš- 
Ičiui “Darbininkui”.

1924 m. “Darbininkas” paskel- 
, bė LDS narių vajų. Kuri kuopa 
i daugiausiai narių laimės, ten 
i bus laikomas seimas. Jono Jes- 
! kelevičiaus pastangomis ne- 
; vien seimas buvo laimėtas, bet 
(taurė ir vėliava. Kad laimėjus 
LDS 2-rai kp. dovanas, p. Jes
kelevičius savo pinigų buvo įdė
jęs $300.00.

Pašventinimo “Darbininko” 
Intertypos proga, pp. Jeskelevi
čiai aukojo $25.00 ir pasižadėjo jįg nevjen aukomis, bet ir darbu 
dalyvauti bankiete, kuris įvyks prįsideda prie “Darbininko” į- 
1 1_— HZ? J 44T-\ Ui— I —1>~” '

vairių parengimų. Pereitam 
“Darbininko” piknikui jis auko
jo laikrodį vertės $35.00 ir pats 
pardavė bilietų vertės virš $80.

Seniausias Laikrodininkas
Į
1

I
I

Edw.V.Warabow
(VVRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJ AS 

1156 Washington St., 
NORWOOD, MASS.
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

I

Į

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
8ALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 Easrt road way, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną ir Nakų.
Residence: 198 M St., So. Boston.

TeL ŠOU Boston 1437
TaL ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 JE. Broadway
So. Boston, Mass.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Grabonai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

IVAIROS skelbimai

Juozas Dilis,
seniausias laikrodininkas So. 
Bostone, turįs auksinių bei si
dabrinių daiktų krautuvę “Dar
bininko" name. 366 W. Broad
vvay. So. Bostone, lapkričio 26 
d. dalyvaus Intertypos bankiete. 
P-nas J. Dilis yra didelis “Dar-

i
bininko" prietelius ir rėmėjas.

lapkr. 26 d. “Darbininko” salėje.

IZAIJAS SAKO:

Ir pranašas paklydo peri 
stiprius gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at-

Profesionalai, biznieriai, pramonirr 
|kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
į tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke".

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

36S WEST BROADVVAY
80. Bostcn, Mass.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas.
Sodewali, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ.
Taiso Ir stato kaminu*.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

ApskaiUiavimai ir patarimai dykai

1 £
-1940 - f

I fNaujausi ir gražiausi Dariaus į A
ir Girėno sieniniai kalendoriai, £© 

'atvaizduojanti abu lakūnus, jų j | 
tikrą orlaivį Lituanica ir Soldino i $ 
mišką, spausdinti keturiomis

i spalvomis, 15x20 didumo, labai £ 
puikus artistu J. Arlausko pie- 
šinys. Gražiausia Kalėdinė do- 
vana pasiuntimui Lietuvon. Kai-,

; na 25c už vieną. Užsakant pažy- ■ 
mėkit kokiais norit mėnesiais.; 
lietuviškais ar angliškais.

Agentai norintieji pardavinėt, 
! arba biznieriai, dėl informacijų 
kreipkitės šiuo adresu

STANDARD CALENDAR 
COMPANY

332 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

(6-17)

PHILCO RADIOS
1940 Metų

Ir Aukščiau

Modemiško
Stiliaus
Didelės

Vertybės

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS. 
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

VALGOMOJI! DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nučję j bilę kurią krautuvą pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

I

Povilas Bushmanas
<8 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HH.T, AVENUE.
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROAOWAY.

* Tel. SOUth Boston 936/ 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džiu* niknikams ir visokiems 

parengimams.

EUROPOS VĖLIAUSIOS ŽINIOS TIESIOGINIAI 
E lektr i k iniai push button tuning. Nereikalinga jo
kios dratos, tik Įjungk ir pats persitikrinsi, kad 

gausi Įvairius programus be jokių kliūčių.
DUODAME DIDELĘ NUOLAIDĄ UŽ SENĄ 

RADIO

i
Profesionalai, biznieriai, pramonin

kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

. Pėdins Markei
F. Baitrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadway. Tel. ŠOU 3120 

•O. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. xurie skelbiasi “Darbininke" tik 
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke".

ROLAND KETVIRTIS &CO
312 Broadway — So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 4649

f■>

iyg v£ Dėl pademonstravimo ateikite į mūsų krautuvę ir | 
taipgi gaukite dykai World Atlas.

Oueen Ann Laundry, Ine.
7—9 Ellery St,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

i Jei norite, kad Jūsų drabužiai Į 
i būtų Svariai išplauti, Į
i paveskite šį darbą mums.
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Lietuvos Vyčių 17 Kuopos Sidabrinis Jubiliejus^

PRANAS RAZ- 
VADAUSKAS. L. 
Vyčių N. A. Apsk. 
pirm, ir 17 kp. 
garbės pirm. Kuo
pai pirmininkavęs 
per tris metus. La
bai darbštus vytis.

Jubiliejiniai parengimai: šeštadieni, lapkričio 18 kutas, žąsis, vištos, ir pinigų 
dovanos. Tęsis tris vakarus, 
nuo sekmadienio, lapkr. 19. ligi 
21 d. Į parengimus kasmet pri- 
sigrūdą svetainė, nes žmonėms 
labai linksma ir smagu. Atsisė
dę prie puikių stalų lošia dova
nas. ir visi linksmai jaučiasi. 
Prašome visus Detroito lietu
vius. Nesigraudinsit atsilankę.

d„ 8 vai. vakare, Copley PI aza viešbutyj. Bostone j- 
vyks šokiai. Sekmadieni, lapkričio 19 d., 6 vai. vaka
re. parapijos svetainėje, 49 2 E. 7th Street, So. Bosto
ne. Įvyks bankietas. Programa: kalbos, dainos, šu- 
rum-burum.

TAUTAI IR BAŽNYČIAI

palieka sėklas, iš kurių vėl gali
ma išsiauginti panašių grožy
bių! Gi. priešingose aplinkybėse' 
gėlė augdama nueis niekais ir 
bus visų mindžiojama.

Panašiai ir jaunuolis, prisira
šęs prie geros lietuviškos orga
nizacijos. tas visas geras aplin
kybes išsiauklėjimui įgyja, ir iš 
jo galima tikėtis ir laukti gra
žių panašių į tą gėlę vaisių.

L. Vyčių kuopa, tas gerąsias 
aplinkybes visiems savo na
riams suteikia ir iš vyčių tarpo 
būtų galima priskaityti daug 
vadų. Neveltui jie didžiuojasi 
gražiu Vyčio vardu!

Vyčiai buvo ir Didžiosios Lie
tuvos laikais. Pažvmėtinai drau- 
smingai vyčiai buvo suorgani
zuoti Vytauto Didžiojo laikais, 
jie vydavo priešus - užpuolikus 
iš Lietuvos ribų. Didž. Lietuvos 
Vyčiai daug savo narsumo ir 
gudrybės parodė plačiosios Ru
sijos miškuose ir Žalgirio lauke. 
Vyčio vardas, paeina iš žodžio 
vytis, išvyti, pasivyti. Jie gar
bingai vydavo priešus iš Lietu
vos.

Dabar, vyčių kuopos veikimo 
sąlygos kiek nors pasikeitė, nes 
didžiuma narių
šimtą nuošimtį sudaro čia augęs 
jaunimas. Jie visai turi kitus 
įpročius ir veikimą, ypač lietu-

■ višką, kitaip supranta, bet rei
kia džiaugtis, kad palaiko lietu-

ONA ANTANĖLIENĖ, 
buvusi nuoširdi vytė sutiko 
bankiete dainuoti.

Moterų draugija ketvirtadie
nio vakare rengia kaulukų riti
mo vakarėlį. Lošikai gaus pui
kias dovanas. Nepraleiskite mo
terų draugijos vakarėlio!

Įsteigdami L. Vyčių organizaciją, mūsų išeivijos vadai turė
jo minty dvejopą tikslą: išlaikyti tautybę ir tikybą. Tą Vyčių tik
slą įamžino poetas Gustaitis jų himne, kuriame randasi šie žo
džiai : Vyčiai tarnauja Tautai ir Bažnyčiai. Kaip tą idealingą šū
kį išlaikė visa Vyčių organizacija, perilga būtų kalbėti ir šio 
straipsnelio rėmai būtų tam persiauri. Čia tenka tik pabrėžti, kad 
So. Bostono 17-toji Vyčių kuopa iki šiol garbingai išlaikė savo 
brangios organizacijos tradiciją ir tebeduoda visoms kuopoms 
lietuvybės pavyzdį. Kuomet visos kitos kuopos (išskyrus gal 2-3) 
savo susirinkimuose ir korespondencijose vartoja ne lietuvių kal
bą (jos sakosi turį lietuvių dvasią, bet dvasia be kalbos juk tai 
bemerdėjanti nebylė I. mūsiškiai Vyčiai vyriškai išlaiko lietuviš
kumą. ir jų korespondencijos “Vytyje" atrodo kaip vienintelė ža
lia sala tarp ištautėjimo bangų...

Kame glūdi tos džiuginančios išskirties priežastis? 'Tam 
klausimui tiksliai atsakyti, reikėtų kiek pažvelgti į Bostono lie
tuvių rraeitį. bet čia vėl iškiltų ilgokas uždavinys, kuriam išna
grinėti neturime vietos. Užteks paminėti vieną faktą—tarp 17-tos 
kuopos vadų ir narių yra ko-ordinacija bei tvarkingas susiklausy
mas. Vadai žino, kur veda, nariai su pasitikėjimu eina. Bet iš kur 
atsirado tokių vadų, kurie supranta, kad lietuvių kalba yra būti
na sąlyga lietuvybei išlaikyti, ir kad dvasia be kalbos tai tik tuš- viškumą. Pavyzdžiui, kuopos su- 
čia pasaka lengvatikiams pasidžiaugti ir tinginiams bei išsigimė- • sirinkimai visuomet lietuvių 
liams pasiteisinti? Aišku, kad tokių vadų davė kuopa ir dėltokalba vedami koreSp0ndencijos 
juos davė, kad kuopos branduolys yra visiškai sveikas. I ...................... ,

Vyčių idealas taip aiškiai pastatytas, kad jo negalima apeiti straipsniai lietuviškai rašomi, 
nei išvengti, jį galima tik laikyti arba paneigti. Bet kas išdrįs tie- ir tai vis čia augusio jaunimo, 
sioginiai paneigti tą šūkį, kurs ant jo vėliavos plevėsuoja? Kaip Reiškia, vyčiai kol kas savo o- 
vadintume tą kareivi, kurs kovoja prieš obalsi. ant jo pulko ve- , .
liavos išrašytą? Tai'išdavikas, bailys ar kvailys - kitaip jo ne- bals* lslaiko’ KaiP PraeĮty’ taiP 
pavadinsi. Kaip tragiškai liūdna tokio pulko padėtis, kur tik vie- ir dabar rengia lietuviškus pa
na kuopa savo vėliavai yra ištikima... Į rengimus, teatrus, šokius ir taip

Pavojams ne mažėjant, bet vis didėjant. Algirdiečiai privalo tobau
Vyčiai savo jubiliejų švenčia 

šiokia programa: šeštadienį, 
lapkr. 18 d.. — šokiai Copley 
Plaza viešbuty. Bostone. Sekma-

Praeitą sekmadienį, Šv. Petro 
parapijos klebonas per pamoks
lą kalbėjo apie blogus draugus 
ir kaip jie gerą žmogų išveda iš 
kelio. Paėmęs tos dienos Evan
geliją. kurioje aiškiai pasakyta, 
kad sėjėjas pasėjo gerą sėklą, 
bet ta dirva per neprietelių buvo 
persėta raugėmis, kurios užaugę 
nustelbė gerą vaisių. Klebonas 
prilygino, kad ir žmogus kar- 

| tais nors pareina ir iš geriausios 
, šeimos, per blogus draugus ne
tenka savo gero išauklėjimo ir 
tikėjimo. Didžiausias nuošimtis 
tų. kurie prarado savo tikėjimą

ANTANAS GA- 
PUTIS, L. Vyčių 
17 kp. pirm, ir 
Centro 1-mas vi- 
ce-pirm. Labai 
darbštus ir nuošir
dus vytis.

jos salėje, 492 E. 7th St.
Baigiant, tenka nuoširdžiai 

sveikinti kuopos pirmuosius or
ganizatorius. buvusius kuopos 
vadus veikėjus ir dabartinę kp. 
valdybą, ir bendrai visus vyčių bįvo vis draugų suvilioti'

devynesde-

kuopos narius, švenčiančius si
dabrinį 25-kių metų jubiliejų. 
Mano linkėjimai, vyčiams. — il
giausiai gyventi, visuomet turė
ti Vytauto Didžiojo vyčių dva-, 
šią ir. visuomet atsiminti savo 
obalsį: “Dievui ir Tėvynei”! Pr.'

' veikimas būtų dėl geros draugi
jos. ar dėl parapijos gerovės, ar 
dėl kitų dalykų. Visi, kurie tuos 
darbus ima peikti, supraskime, 
kad tai žmogaus neprietelius, 

cčjci kad jos už-
Graudinamies, bet stelbtų mūsų gerus vaisius. Sau-

dar tampriau rikiuotis, padidinti kuopos solidarumą ir įnešti dau
giau sveikatos į Vyčių organizacijos moralinę būklę. J. K.

L. Vyčių 17-tos Algirdo Kp. Jubiliejus
p. A. GRABIJOLYTE,

Kaip tik sveiką obuolį padėsi 
tarp supuvusių, tai jis į trumpą 
laiką supus. Primrtiė taip pat se
ną priežodį, kuris sako: "Paro
dyk savo draugus, ir aš pasa
kysiu. kokis tu esi”. Tas yra tei
singas priežodis. Visados galima 
nuo draugų nuspėti, kokis tas 
žmogus yra.

Nėr didesnio pavojaus žmogui

kaip blogi draugai, ir žmogus 
dažnai nesusipranta nuo tokių 
draugų pasitraukti. Kai žinome, 
kur yra užkrečiama liga, trau
kiamės ir saugojamės tos vie
tos, bet nuo blogo draugo nesi- kuris sėja rauges, 
saugojam.
dažniausia po laikui. Ne vienas gokitės blogų draugų! 
žmogus turėjo nuo blogų drau- 
gų daug nemalonumų šiame gy-į 
venime. ir gale amžiną prapultį.

Blogą draugą galima pažinti | 
ir mažesniuose dalykuose, nors ] 
anas ir nedaug kalba. Kaip tik 
kuris nori mus perkalbėti mūsų Į 
geruose darbuose, galima pažin- ’ 
ti. kad blogas draugas. Ar tąsi

lienė. Agota Keršienė, Paulina 
Lakuvienė. Eleonora Lubinienė. 

PRAKALBOS IR JUDAMIEJI Christina Serafinienė. Katrina 
PAVEIKSLAI ■ Vieraitienė ir Marė Struckienė.

Katalikiškų draugijų Federa-, Susirinkime buvo svarstomi 
': 1. pirm. Marijona

Šv. Kazimiero Parapija

Prieš 25-kis metus. So. Bosto
ne katalikiško jaunimo būrelis, 
kleb. kun. T. Žilinskui prita
riant. suorganizavo L. Vyčių 17 
kuopą, ir vėliau pasivadino sa
ve algirdiečiais — Lietuvos Ku
nigaikščio Algirdo vardu.

Vienas, kitas iš pirmųjų orga
nizatorių dar ir dabar yra vyčių 
kp. nariais, ir kaip jiems atrodo 
trumpas tas laikas nuo. kuopos 
suorganizavimo, o visgi, jau 
švenčiame sidabrinį jubiliejų.

Įsteigus L. Vyčių organizaciją.
jai leista pasirodyti kokiam tik- šaukti nuėjo į kariuomenę Ame- ] 

nuplaukė į Prancūzi- ■
"Dievui ir ,!4 Lietuvos okupantams vokie

čiams atkeršyti. Vyčiai neteko 
daug veiklių narių, bet tuoj iš- 
siauklėjo naujų veikėjų, ir vyčių 
veikimas nenukentėjo. Žmogui 
žengiant gyvenimo taku, tenka 
sueiti su įvairiais asmenimis, o 
tie daro šiokią ar tokią įtaką. 
Todėl ir jaunuoliai, prisirašę , 
prie vyčių, išsiauklėjo būti va
dais. veikėjais ir gerais katali
kais.

Pavyzdžiui paimkime gėles, 
nevienodose sąlygose augančias, 
pamatysime koks skirtumas 
tarp jų ir kokią naudą jos gali 
atnešti. Jei gėlė auga kur saulė 
šviečia, šildo, lietus palaisto, ji 
auga tvirtai ir. gali atsispirti 
visokioms audroms. Taip augda
ma. gėlė išauga graži, prasklei- 

* džia savo pumpurėlį, užaugina 
puikų žiedą ir džiugina visus 
:-avo maloniu kvapu. Pražydus sutiko padainuoti.

i

i
į cijos skyrius rengia milžiniškas šie reikalai:
i prakalbas lapkričio 19 dieną. Čižauskienė atsisakė iš pirmi- 
; tuojau po mišparų Šv. Kazimie- ninkės vietos. Anelė Sinkevičie- 
ro parapijos salėje.

Bus eilė kalbėtojų ir rodomi 
paveikslai. Todėl visi Worceste- 

dienio ryte. 9:30 vai., šv. mišios dainininkė, pasižadėjo dai- rio lietuviai minėtose prakalbo- 
vyčių intencijai: sekmadienio nuoti L. Vyčių 17 kp. jubi- se privalo dalyvauti, nes Tėvy- 

‘ nė jus šaukia. Įžanga dykai. To- 
I dėl dalyvaukime skaitlingai.

Komitetas ir Rengėjai.
I

Dievo Dievui, kas tėvynės tėvy- Į 
nei. Pirmųjų dienų veikla. atsi-( 
spindėdavo lietuviškumu. Veik vakare 6 vai. bankietas parapi-1 liejiniame bankiete. 
visi vyčiai priklausė prie para- ■ 
pijos choro ir. todėl bendrai su- j 
ruošdavo daug lietuviškų kon
certų ir perstatydavo įvairių Į 
scenos veikalų.

Pirmiesiems kuopos organiza-; 
toriams priklauso garbė, kad iš
dirbo vyčiams dirvą šioje kolo
nijoje.

Prasidėjus pasauliniam karui.' 
daug vyčių savanoriai, kiti pa-

slui ji veiks, dirbs, gyvuos, to- rikoje ir 
dėl pasirinko obalsį: 
Tėvynei”.

Iš pirmųjų kuopos 
dienų, vyčiai šimtu 
tą savo pasirinktą obalsį įgy
vendindavo. jie atiduodavo, kas

gyvavimo 
nuošimčių

ir
JONAS VARNAS.

L. Vyčių 17 kp. narys 
darbštus vytis.

Detroito Žinios
pusės truputį kaltos ir viena ki
tai nenori pasiduoti. Būtų daug 
geriau, kad dalyką pavestų į 
rankas trečiojo, kuris nesikreip
tų nė į vieną nė į kitą pusę, ir 
kad tokio patarimo pakalusytų. 
Dabartinis laikas yra geriau-

Detroite dabartiniais laikais 
i būtų viskas gerai, kad tik pasi
baigtų Chrvsler streikas. Dėl 
streiko, suvirš 50 tūkstančių 
žmonių nedirba, ir kaip rodos, 
niekas nesupranta streiko prie
žasties. Gaila darbininkų. Nėr 
prašoma algos pakėlimo, nei sias automobilių darbo laikas, 
kad dadbininkų darbo sąlygos Už keletos mėnesių visos auto- 
būtų geresnės, nei trumpesnių mobilių dirbtuvės dirbs pama- 
valandų. Išrodo, kad šitame žiau. Kurie iš kitų dirbtuvių bus 
streike, reikia tik susipratimo atleisti, gaus iš valstybės po 
iš abiejų pusių. Šitą kartą abi penkioliką dolerių į savaitę, bete 

~ šitie darbininkai nieko negaus. 
■ Rodos, kad čia yra kur nors di-

■ I I I delis apgavimas, ir dėlto galų
~ \ ■ gale darbininkai nukęs.

KALAKUTŲ LAIMĖJIMAS
Kas nori laimėti gyvą kalaku

tą. tai ateikite į Šv. Kazimiero 
parapijos svetainę, 7 valandą 
vakare, lapkričio 20 dieną. Įžan
ga 50 centų. Pelnas skiriamas 
labdarių draugijai, todėl kvie
čia visus atsilankyti, nes gera 
proga laimėti kalakutą tik už 
50 centų. Kviečia Komitetas.

Detroito apylinkei pasakyta 
saugotis blogų penkinių popie
rinių pinigų. Jos visos praside
da numeru C877. Truputį švie
sesnis žaliumas, linijos neaiš
kios. ir viena pusė rodos nušu- 
tus. Stebėkite penkinias. kad ne
būtų nuostolis. Kaip gaunat 
penkinę stebėkite kur gaunate.

DR. JUOZAS ANTANĖLIS, 
buvęs darbštus vytis. Bankie-

MUZ. RAPOLAS JUŠKA, 
buvęs Vyčių org. darbštus na
rys. Sutiko bankiete dainuoti.

Paieškojimas Nr. 107
: nė išrinkta nauja pirmininke, 
Katrina Puodžiūnienė išrinkta 
vice-pirmininke iki kitų rinki
mų.

2. Lapkričio 20 dieną. 7:30 va- venęs 1*3 West 15th Street. Chi- 
landą vakare bus apžiūrėjimas 
Town Talk keptuvės Mason gat
vėj; busai nuveš iš šių gatvių 
Chandler St., Columbus Park, 
Speedway. Coes’ Sq.

3. Lapkričio 27-tą dieną. 7:30 
valandą vakare, įvyks svarbus 
metinis susirinkimas, nes 
naujos valdybos rinkimai.

4. A. Sinkevičienė išdavė 
ėjusios vakarienės - šokių 
kaitą, liko pelno S91.40. 
LaBaire buvo įteikta dovana pi
nigais dėl išplatinimų 
šia bilietų.

Spalių 30-tą dieną. įvyko Auš
ros Vartų Moterų Klubų mėnesi 
nis susirinkimas ir pasilinksmi
nimas. Į šį vakarą nesitikėtai 
atsilankė didelis vyrų skaičius. 
Laike vakarienės klebonas kun. 
K. A. Vasys. kun. J. Bakanas. 
ir miesto mayoras William Ben- 
nett kalbėjo. Po vakarienės salė 
skambėjo nuo juoko, linksmų 
šposų ir lenktynių. Ignas Piga- 
ga laimėjo pirmą dovaną. Moni
ka Manasaitė laimėjo antrą do
vaną. Zuzana Žemaitaitienė lai
mėjo trečią dovaną. Dovanas 
aukojo Michalina Glavickienė ir 
E. Džiaugienė. Pageidaujama 
daugiau panašių vakarų. Komi
sijos pirmininkė buvo: Michali
na Glavickienė, jos pagelbinin- 
kės buvo: Eleonora Džiaugienė,

Vos pasibaigė Šv. Petro para
pijos bazaras ir tuojau praside
da kitas veikimas parapijos 
naudai. įvyks laimėjimų vaka
ras, kuriame bus išleista kala-|Emilija Jankauskienė, Ona Sau
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Lietuvos Konsulas Chicagoje 
paieško sekamus asmenis:

Globis, Pranas, kurį laiką gy-

bus
i

pra- 
ats-

Betty

daugiau-

cagoje.
Knukštaitė. Paulina, gyvenusi 

Chicagoje. Paėjo iš Nugarės 
km., Telšių apskr. Pavardė po 
vyru nežinoma.

Levickas, Vladas. Amerikon 
atvykęs apie 1910 metais. Iki. 
1926 metų gyvenęs Chicagoje. |

Noreikai, Kazys ir Jokūbas, 
kilę iš Kvėdarnos apylinkės. 
Jiems priklauso brolio Liudviko 
palikimų dalis.

Veželis, Andrius, pirmiau gy
venęs Lowell ir Worcester, Mass.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi skubiai atsi
liepti.

LIETUVOS KONSULATAS 
100 East Bellevue Place 

Chicago, Illinois.
Trečiadienį, lapkr.

Putnam & Thurston’s 
je įvyko Moterų klubų pirmas 
metinis bankietas. Bankiete da
lyvavo 80 moterų ir merginų. 
Prieš vakarienę, kuomet visos 
narės susėdo prie stalų, kiek
vienai narei buvo duota raudo
na ir balta gėlė. Baigiant vaka
rienę, pirm. Sinkevičienė pa
sveikino visas susirinkusias, 
taip pat trumpai kalbėjo M. Či- 
žauskienė, V. Shea, V. Vierai
tienė, M. Vieraitienė, E. Nedz- 
veskienė. E. Krounelienė, K. 
Puodžiūnienė. A. Kvaratiejienė 
ir A. M. Vaškelevičienė.

Muzikalinę programos dalį 
išpildė Moterų klubų choro na
rės. vadovaujant M. Čižauskie- 
nei.

8 dieną 
valgyklo-

A. M. Vaškelevičienė, 
korespondentė.!

DANIELIUS J. AVERKA, 
laikraš. “Amerikos” adm., 
buvęs 17 Vyčių kp. pirm. Pa
rodęs daug darbštumo vyčiuo
se. Sutiko būti programos 
vedėju.


